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1. Introdução 

Dando cumprimento ao Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei 
n.º 197/2005, de 8 de Novembro, foi apresentado à Agência Portuguesa do Ambiente (APA), para procedimento de 
Avaliação de Impacte Ambiental (AIA), o Estudo de Impacte Ambiental (EIA) do projecto do Eixo da Rede Nacional 
de Transporte (RNT) entre Carrapatelo, Fridão, Ribeira de Pena e Vila Pouca de Aguiar, a 400 kV, em fase de 
Estudo Prévio. 

O EIA e restantes elementos necessários para a instrução do processo de AIA deram entrada na APA a 
16/11/2010, tendo sido remetidos pela Direcção-Geral de Energia e Geologia (DGEG), na qualidade de entidade 
licenciadora do projecto. 

O proponente do projecto é a REN – Rede Eléctrica Nacional, S.A. e este enquadra-se no regime de AIA através 
do n.º 19 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 69/2000, na sua actual redacção – construção de linhas aéreas de transporte 
de electricidade com uma tensão igual ou superior a 220 kV e cujo comprimento seja superior a 15 km  – assim como 
no n.º 3 b) do Anexo II, onde se incluem subestações com linhas de tensão igual ou superior a 110 kV. 

De forma a assegurar a continuidade do procedimento de AIA, a APA, na qualidade de Autoridade de AIA, 
nomeou a Comissão de Avaliação (CA), de acordo com o artigo 9.º da referida legislação e com o artigo 1.º do 
Regulamento das Comissões de Avaliação de Impacte Ambiental, a 18/11/2010. A CA integra as seguintes entidades: 
APA, Administração da Região Hidrográfica do Norte, I.P. (ARH do Norte, I.P.), Instituto de Conservação da Natureza 
e da Biodiversidade, I.P. (ICNB, I.P.), Instituto de Gestão do Património Arquitectónico e Arqueológico, I.P. (IGESPAR, 
I.P.), Direcção Regional de Cultura do Norte (DRCN), Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do 
Norte (CCDR N), Instituto Superior de Agronomia/Centro de Ecologia Aplicada Prof. Baeta Neves (ISA/CEABN) e 
Laboratório Nacional de Energia e Geologia, I.P. (LNEG, I.P.). Cada entidade nomeou os seguintes representantes: 

 APA – Eng.ª Cecília Simões e Dr.ª Rita Cardoso (alínea a); 

 ARH do Norte, I.P. – Eng.ª Maria João Magalhães (alínea b); 

 ICNB – Dr. João Pargana (alínea c); 

 IGESPAR, I.P. – Dr.ª Alexandra Estorninho (alínea d); 

 DRCN – Dr. David Ferreira (alínea d); 

 CCDR N – Eng.ª Maria João Pessoa (alínea e); 

 ISA/CEABN – Arq. João Jorge (alínea f); 

 LNEG – Doutora Rita Caldeira (alínea f); 

 APA – Eng.ª Marina Barros (alínea f). 

O EIA é da responsabilidade da empresa Atkins (Portugal), Lda. – Projectistas e Consultores Internacionais, 
tendo sido elaborado entre Novembro de 2009 e Novembro de 2010, após uma primeira fase de definição da área 
de estudo e de identificação das grandes condicionantes ambientais e dos corredores viáveis. 

Foram analisados os seguintes elementos:  

- Volume 1 – Relatório Síntese (15/11/2010); 

- Volume 2 – Peças Desenhadas (15/11/2010); 

- Volume 3 – Anexos Técnicos (15/11/2010); 

- Volume 4 – Resumo Não Técnico (15/11/2010 e 24/02/2011); 

- Aditamento ao EIA (11/02/2011); 

- Aditamento ao EIA – Geologia e Paisagem (24/02/2011); 

- Aditamento ao EIA – Elementos Finais (07/04/2011). 
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2. Resumo do Procedimento de Avaliação 

O presente procedimento de AIA incluiu as seguintes etapas: 

• Análise global do EIA, de forma a deliberar acerca da sua conformidade. 

No decorrer da fase de análise de conformidade do EIA, a CA considerou necessário solicitar elementos 
adicionais ao proponente, relativos à descrição do projecto e aos factores ordenamento do território e usos 
do solo, recursos hídricos, socioeconomia, património, paisagem, geologia/geomorfologia, e sobre os 
impactes cumulativos do projecto. O prazo do procedimento de AIA foi interrompido até à sua entrega, 
entre 20/12/2010 e 25/02/2011. Estes elementos foram apresentados em dois volumes – Aditamento ao EIA 
e Aditamento ao EIA – Geologia e Paisagem. Após a análise destes elementos, foi declarada a conformidade 
do EIA, a 11 de Março de 2011. 

• Solicitação de elementos adicionais. 

Foram solicitados esclarecimentos e elementos adicionais relativos aos factores recursos hídricos e ecologia, 
os quais foram respondidos através do documento Aditamento ao EIA – Elementos Finais. 

• Análise dos resultados da consulta pública. 

A fase de consulta pública decorreu entre 01 de Abril e 30 de Maio de 2011. O resumo dos resultados da 
consulta pública é apresentado no Capítulo 9 do presente parecer. 

• Realização de visita técnica aos locais de implantação do projecto. 

Entre os dias 18 e 20 de Maio, os elementos da CA da APA, CCDRN, ICNB, DRCN, IGESPAR e ISA/CEABN 
visitaram os locais previstos para a implantação dos apoios da linha, com a participação de representantes 
da empresa proponente, projectista e da equipa responsável pelo EIA. 

• Análise técnica do EIA e dos restantes elementos disponíveis, nas valências das entidades representadas na CA, 
de forma integrada com o teor dos pareceres recebidos no âmbito da consulta pública e com as informações 
recolhidas durante a visita ao local. 

• Elaboração do presente Parecer Técnico, que visa apoiar a tomada de decisão relativamente à viabilidade 
ambiental do projecto analisado no EIA. 

 

3. Antecedentes do Estudo 

O EIA apresentado para avaliação foi antecedido por uma fase prévia de definição da área de estudo e por uma 
identificação de grandes condicionantes ambientais e de corredores viáveis para a implantação da linha. 

Foi definida uma área de estudo com uma largura inicial média de 8 km e uma área de cerca de 40.000 ha. Face 
à existência de grandes condicionantes no interior desta área, houve uma revisão da sua delimitação no extremo 
Norte. Foi também efectuada uma ligeira ampliação da área de estudo no concelho de Marco de Canavezes.  

Decorrente da identificação de grandes condicionantes ambientais, foram definidos corredores/troços e 
localizações alternativas para as linhas e subestações, considerados viáveis do ponto de vista técnico e ambiental, 
que se encontram presentemente em análise. O EIA apresenta um capítulo relativo à identificação e caracterização 
de grandes condicionantes, destacando os critérios de definição de corredores e das soluções alternativas 
estudadas. 

 

  



Parecer da Comissão de Avaliação 

Eixo da RNT entre Carrapatelo, Fridão, Ribeira de Pena e Vila Pouca de Aguiar, a 400 kV 

 

Processo AIA n.º 2363  6/80 

4. Justificação e Objectivos do Projecto 

O projecto em avaliação engloba a construção de uma linha dupla trifásica, com um terno a 220 kV e outro a 
400 kV. O terno de 220 kV interliga as subestações de Vila Pouca de Aguiar e Carrapatelo (através da abertura da 
Linha Valpaços-Vila Pouca de Aguiar para a subestação de Carrapatelo). Por sua vez, o terno de 400 kV interliga 
neste nível de tensão as subestações de “Ribeira de Pena” e de “Fridão”, ambas a 400/60 kV. 

Desta forma, o projecto em avaliação consiste na construção de três linhas duplas trifásicas a 220/400 kV entre 
as subestações de Vila Pouca de Aguiar e Carrapatelo: 

- Linha Carrapatelo-Vila Pouca de Aguiar, a 220/400 kV;  

- Linha Fridão-Ribeira de Pena, a 400 kV;  

- Troço Carrapatelo-Fridão da linha Feira-Fridão, a 400 kV. 

Inclui, ainda, duas novas subestações: “Ribeira de Pena” 400/60 kV (SRPN) e “Fridão” 400/60 kV (SFD). 

Salienta-se que o prolongamento da linha de 400 kV entre a zona da subestação do Carrapatelo e a subestação 
de Feira será alvo dum processo de avaliação ambiental e licenciamento administrativo independente. 

A construção destas infra-estruturas justifica-se pela concretização dos seguintes objectivos: 

1) Reforçar a alimentação da Rede Nacional de Distribuição (RND), possibilitando quer uma maior capacidade 
de abastecimento dos consumos, quer também um maior potencial para recepção de nova produção PRE 
(produtores em regime especial) da região; 

2) Garantir o escoamento de energia produzida adicionalmente a partir de fontes de energia renovável, 
especialmente na componente hídrica, onde se enquadram os novos aproveitamentos hidroeléctricos da 
bacia do Tâmega previstos no PNBEPH, os reforços de potência de Picote e Bemposta e, ainda, da nova 
central do Baixo Sabor; 

3) Contribuir para o aumento da capacidade de interligação internacional. 

De forma a possibilitar o escoamento da energia produzida na região de Trás-os-Montes, sobretudo de origem 
renovável, a REN, S.A. identificou a necessidade de proceder ao reforço da capacidade de transporte da rede de 220 
kV para sul/sudoeste da subestação de Vila Pouca de Aguiar até aos grandes centros consumidores de energia 
eléctrica na faixa litoral, o que constitui o objectivo 1).  

Face à hipótese de ligação entre Vila Pouca de Aguiar e Valdigem incluir a passagem pela zona do Alto Douro 
Vinhateiro, e como se encontrava prevista a construção de uma linha a 400 kV desde a zona de Ribeira de Pena para 
sul/sudoeste, foi decidido utilizar esse mesmo traçado para incluir nele também uma linha a 220 kV, através da 
construção de uma linha dupla 400+220 kV. Desta forma, atinge-se também o objectivo 2). 

A construção de duas novas subestações é justificada pela necessidade de receber e transportar a energia 
produzida nos novos aproveitamentos hidroeléctricos, uma vez que não existe nenhuma estrutura da RNT na região. 
Assim, a subestação de Ribeira de Pena permitirá a ligação com os Postos de Corte de Alto Tâmega e Gouvães, 
integrados no Sistema Electroprodutor do Tâmega (SET), e a subestação de Fridão permitirá a ligação com o 
Aproveitamento Hidroeléctrico de Fridão. 

 

5. Descrição do Projecto 

5.1. Localização  

A área de estudo atravessa os concelhos de Amarante, Baião, Marco de Canavezes (distrito do Porto), Cinfães 
(distrito de Viseu), Boticas, Chaves, Mondim de Basto, Ribeira de Pena, Valpaços, Vila Pouca de Aguiar (distrito de 
Vila Real), Cabeceiras de Basto e Celorico de Basto (distrito de Braga). No total, são atravessadas 75 freguesias pela 
área de estudo. 

A divisão administrativa da área de estudo, com a representação dos corredores, é apresentada no Anexo I. 

Apesar de a área de estudo ter esta abrangência, os corredores e as localizações alternativas em avaliação não 
atravessam os concelhos de Valpaços, Cabeceiras de Basto e Celorico de Basto.  

A área de estudo, bem como os corredores de linhas em análise, atravessam o Sítio da Rede Natura 
Alvão/Marão (PTCON0003), que se implanta a Sudeste de grande parte da extensão desta área. Com os limites 
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coincidentes com este Sítio, existe a Área Importante para as Aves (Important Bird Area – IBA) das Serras do Alvão e 
Marão (PT035). Na envolvente da área de estudo, mas sem a atravessar, destaca-se, ainda, a existência do Parque 
Natural do Alvão, a cerca de 1 km a Este da área de estudo, o Sítio da Serra de Montemuro (PTCON0025), a cerca de 
1,1 km a Sul da área e o Sitio do Rio Paiva (PTCON0059), a 6,6 km a Sudoeste. 

 

5.2. Subestações 

Tanto a Subestação de Ribeira de Pena (SRPN), como a Subestação de Fridão (SFD) permitirão receber, 
transformar e escoar a energia produzida na região, sobretudo a energia produzida nos aproveitamentos 
hidroeléctricos do Alto Tâmega, integrados no Sistema Electroprodutor do Tâmega (no caso da SRPN), e no 
Aproveitamento Hidroeléctrico de Fridão (no caso da SFD). Funcionarão, ainda, como um ponto de recepção de 
energia eólica, o que implica que possuam um nível de tensão de 60 kV. 

Estas subestações, independentemente da localização e da configuração da plataforma, serão constituídas pelas 
estruturas e infra-estruturas usuais, designadamente: 

• Edificações (Edifício de Comando, Casas de Painel, Casa dos Serviços Auxiliares, Casa das Bombas) e 
respectivas redes de abastecimento de água, de drenagem de esgotos domésticos, de drenagem de águas 
pluviais e instalações de climatização; 

• Maciços em betão armado para os pórticos de amarração das linhas e suportes de aparelhagem; 

• Maciços de betão armado para assentamento dos transformadores de potência e dos reservatórios de 
retenção de óleos; 

• Caleiras para passagem de cabos e sua ligação à rede de esgotos pluviais; 

• Reservatório de água de consumo e respectivo sistema de tratamento; 

• Valas para execução da rede de terras; 

• Arruamentos interiores e estrada de acesso; 

• Projecto Eléctrico; 

• Vedações e arranjos exteriores, através da implementação de um projecto de Integração Paisagística para 
as áreas envolventes da subestação e do seu caminho de acesso. 

Salienta-se que foi definida como área de estudo para a localização das subestações uma circunferência com 
500 m de raio, o que equivale a uma área de cerca de 78,5 ha, sendo que a área de implantação das subestações 
será de 6-8 ha, aproximadamente. Assim, apesar de terem sido estudados posicionamentos, orientações e 
dimensões previsíveis para a subestação, de forma a permitir definir os corredores de saída das linhas eléctricas, 
caso se verifique necessário proceder a ajustamentos da sua implantação, o mesmo é previsto no interior da área de 
estudo. 

A escolha das localizações potencialmente favoráveis para a implantação das subestações teve em consideração 
aspectos técnico-económicos como a proximidade à rede viária, a área necessária e o relevo, de forma a optimizar o 
balanço de terras. 

Prevê-se que a instalação das subestações decorra em dois momentos, sendo que a configuração inicial 
comportará apenas a tensão de 400 kV, funcionando como Posto de Corte.  

 Subestação de “Ribeira de Pena” (SRPN) 

Foram apresentadas duas localizações alternativas para a SRPN – localização A, numa posição elevada (cume do 
Alto do Vilarinho), e a localização C, igualmente numa posição elevada (cume do Alto da Armada). A localização B foi 
excluída na fase de desenvolvimento do Estudo Prévio. 

Para a fase de construção da subestação, estão previstas duas localizações de estaleiro – na fase inicial, junto ao 
alçado Sul da subestação, no caso da localização A, e junto ao alçado Oeste, no caso da localização C; após a 
construção da plataforma, o estaleiro localizar-se-á no seu interior. 
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 Subestação de “Fridão” (SFD) 

Foram apresentadas duas localizações alternativas para a SFD – localização A, numa área de vale, a Nordeste da 
povoação de Vieiros e a Norte da CM1208, e a localização C, parcialmente coincidente com a localização A, a Sul da 
CM1208. A localização B foi excluída na fase de desenvolvimento do EIA. 

Para a fase de construção da subestação, estão previstas duas localizações de estaleiro – na fase inicial, junto à 
CM1208 e à via de acesso, no caso da localização A, e a Nordeste da plataforma, no caso da localização C; após a 
construção da plataforma, o estaleiro localizar-se-á no seu interior. 

 

5.3. Linhas eléctricas 

As linhas em análise, do escalão a 220/400 kV e 400 kV, deverão possuir, na configuração final da rede, as 
seguintes características: 

• Linha Carrapatelo-Vila Pouca de Aguiar, a 220/400 kV – 96 km 

Linha dupla trifásica de 220/400kV com 2 cabos condutores por fase, entre a abertura da Linha Valpaços-
Vila Pouca de Aguiar e a SRPN, e 3 cabos condutores por fase entre a SRPN e a Subestação do Carrapatelo 
(SCL). 

• Linha Fridão-Ribeira de Pena, a 400 kV – 28 km 

• Troço Carrapatelo-Fridão, da linha Feira-Fridão, a 400 kV – 30 km 

Linha dupla trifásica de 220/400kV, com 3 cabos condutores por fase entre a SRPN, a SFD e a SCL. 

Do ponto de vista técnico, o projecto das linhas eléctricas será constituído pelos elementos estruturais e 
equipamento normalmente usados em linhas do escalão de tensão de 220 kV e 400 kV, nomeadamente: 

- 2 Cabos de Guarda, um convencional, em alumínio-aço, do tipo ACSR 153 (Dorking), e outro, do tipo OPGW, 
possuindo características mecânicas e eléctricas idênticas ao primeiro; 

- Cadeias de isoladores de vidro temperado do tipo U160BS e acessórios adequados ao escalão de corrente 
de defeito máxima de 50 kA; 

- Apoios reticulados em aço das famílias “DL” e “EL” (para linhas duplas), em esteira vertical, com altura 
máxima de 74,6 m e uma envergadura de 17 m; 

- Fundações dos apoios constituídas por quatro maciços independentes formados por uma sapata em 
degraus e uma chaminé prismática; 

- Circuitos de terra dos apoios dimensionados de acordo com as características dos locais de implantação; 

- Balizagem diurna e nocturna (a ser definida em fase de projecto de execução, em cumprimento do 
estabelecido na Circular de Informação Aeronáutica 10/03, de 6 de Maio de 2003, do INAC); 

- Balizagem para a avifauna, que consiste na colocação de dispositivos “salva-pássaros” (ou Bird Flight 
Diverters – BFD) nos cabos de guarda. 

Os cabos a instalar terão de cumprir as distâncias de segurança estabelecidas no Regulamento de Segurança de 
Linhas Eléctricas de Alta Tensão (RSLEAT). No entanto, o Estudo Prévio adoptou os critérios definidos pela REN, S.A., 
que se encontram acima dos mínimos regulamentares, garantindo uma servidão menos condicionada. 

De acordo com o EIA, serão cumpridas as imposições legais relativas aos valores limite de exposição do público 
a campos eléctricos e magnéticos. 

A fase de construção das linhas implicará um conjunto de actividades usualmente utilizadas neste tipo de infra-
estruturas, nomeadamente: 

• Instalação do estaleiro(s) e parque(s) de material – na presente fase não se encontram ainda definidas as 
localizações dos estaleiros e parques a utilizar na obra; 

• Reconhecimento, sinalização e abertura de acessos – na presente fase não se encontram ainda definidos os 
caminhos de acesso à obra. Prevê-se que, sempre que possível, sejam utilizados ou melhorados os acessos 
existentes. Os caminhos terão uma largura de cerca de 4 metros; 

• Desmatação da envolvente dos locais de implantação dos apoios, com uma área de trabalho de cerca de 
400 m

2
/apoio; 
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• Abertura de uma faixa de segurança para protecção da linha, com uma largura de 45 m centrada no eixo da 
linha, onde se procede ao corte ou decote das árvores para garantir as distâncias de segurança legalmente 
exigidas; 

• Marcação e abertura de caboucos para a fundação dos maciços dos apoios; 

• Montagem das bases e construção dos maciços de fundação; 

• Montagem ou colocação dos apoios, incluindo o transporte, assemblagem e levantamento das estruturas 
metálicas, montadas no local e levantadas com o auxílio de gruas; 

• Instalação dos cabos e montagem de acessórios, incluindo o desenrolamento, regulação, fixação e 
amarração dos cabos condutores e de guarda.  

Durante a fase de exploração da linha estão previstas actividades de manutenção e conservação da mesma, 
nomeadamente: 

• Actividades de inspecção periódicas do estado de conservação da linha, realizadas por terra ou por ar; 

• Execução do Plano de Manutenção da Faixa de Protecção; 

• Limpeza/substituição de componentes deteriorados; 

• Controlo de incidentes de exploração, de acordo com os parâmetros da RNT. 

• Execução de planos de monitorização que se verifiquem necessários. 

 

 Corredores em Análise 

No que respeita às linhas eléctricas, o EIA apresentou, para avaliação, um conjunto de corredores com uma 
largura média de 400 m, com troços numerados de 1 a 12 (de Norte para Sul), com alternativas em alguns troços. 

Os troços em avaliação são: 1A, 1B, 2, 3A, 3B, 4, 4A, 4B, 5A, 5B, 5C, 5D, 5E, 5F, 5G, 5H, 5I, 6A, 6B, 7, 7A, 7B, 8, 
8A, 8B, 9A, 9B, 9C, 9D, 9E, 10, 11A, 11B, 12. As alternativas existentes estão indicadas no Quadro 1. 

Quadro 1 – Troços em avaliação, com as alternativas entre si 

 Troços alternativos entre si 

Troço 1 1A 1B 

Troço 2 Sem alternativas 

Troço 3 3A 3B 

Troço 4 
Troço 4 – Sem alternativas 

4A 4B 

Troço 5 
5A 5B, 5C, 5F, 5G 

5D 5E, 5H, 5I 

Troço 6 6A 6B 

Troço 7 
Troço 7 – Sem alternativas 

7A 7B 

Troço 8 
Troço 8 – Sem alternativas 

8A 8B 

Troço 9 
9B 9C, 9D, 9E 

9E 9A, 9B, 9C 

Troço 10 Sem alternativas 

Troço 11 11A 11B 

Troço 12 Sem alternativas 

 

No Anexo II estão representados os troços em análise, assim como a localização das subestações. 
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5.4. Faseamento  

A calendarização prevista no EIA para o início da construção e da entrada em serviço das várias componentes do 
projecto é apresentada do Quadro 2. 

Quadro 2 – Calendarização prevista para o projecto (Fonte: EIA) 

Componente do projecto 

Datas de referência 

Início da 
construção 

Entrada em 
serviço 

Linha Carrapatelo-Vila Pouca de Aguiar, a 220/400 kV Março 2012 Setembro 2012 

Linha Fridão-Ribeira de Pena, a 400 kV Setembro 2014 Setembro 2015 

Troço Carrapatelo-Fridão, da linha Feira-Fridão, a 400 kV Setembro 2014 Setembro 2015 

Subestação de Ribeira de Pena Setembro 2013 Setembro 2015 

Subestação de Fridão Setembro 2013 Setembro 2015 
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6. Análise da Conformidade com os Instrumentos de Gestão Territorial  

Atendendo à fase de desenvolvimento do projecto sujeito a AIA, não estando definida a localização dos apoios 
nem das subestações, a análise da conformidade do projecto com os instrumentos de gestão territorial é limitada e 
engloba a área definida para os corredores e localizações alternativas. Desta forma, são analisadas as principais 
incompatibilidades com o projecto e os aspectos a considerar no seu desenvolvimento. 

 

6.1. Planos Municipais de Ordenamento do Território 

No que respeita aos Planos Directores Municipais (PDM) em vigor nos concelhos atravessados pelos corredores 
e localizações alternativas que compõem o projecto, sistematizam-se no Quadro 3 as classes de espaços/categoriais 
afectadas 

Quadro 3 – Classes/categorias de espaço dos PDM nas áreas do projecto 

PDM 
Componentes do 

projecto 
Classes de Espaço Categorias de Espaço 

PDM de 
Chaves 

 

Troços 1A e 1B 
Troço 2 

Troços 3A e 3B 

Espaços Urbanos e Urbanizáveis • Outros aglomerados 

Espaços Florestais 
 

• Espaços florestais comuns 
• Espaços florestais condicionados (REN) 

Espaços Agrícolas 
 

• Espaços agrícolas defendidos (RAN) 
• Espaços agrícolas condicionados (RAN+REN) 

Espaços Agro-florestais 
 

• Espaços agro-florestais comuns 
• Espaços agro-florestais condicionados (REN) 

Espaços Culturais • Áreas de Protecção a Conjuntos Patrimoniais 

Espaços Canais • Rede rodoviária fundamental 

Albufeiras previstas • Área inundável por futuras albufeiras 

PDM de 
Boticas 

Troço 3A 

Espaços Agrícolas • Áreas Agrícolas 

Espaços Florestais  

Estrutura Ecológica Municipal em 
Solo Rural 

 

PDM de Vila 
Pouca de 

Aguiar 

Troços 3A e 3B 
Troço 4 

Espaços Agro-florestais 

• Espaços agrícolas 
• Espaços agrícolas de uso condicionado 
• Espaços florestais 
• Espaços florestais de uso condicionado 
• Espaços agro-florestais 
• Espaços agro-florestais de uso condicionado 

Espaços Naturais 
• Espaços naturais (Biótopo da Serra da 

Padrela) 

Espaços Canais 
• Rede rodoviária fundamental prevista 
• Rede viária primária 
• Rede viária secundária 

PDM de 
Ribeira de 

Pena 
 

Troços 4, 4A e 4B 
Troços 5A a 5I 
Troços 6A e 6B 

Espaços Urbanos e Urbanizáveis 

• Áreas predominantemente habitacionais 
(áreas de habitação concentrada de matriz 
rural) 

• Área empresarial existente 

Estrutura Ecológica Municipal em 
Solo Rural 

 

Espaços Agrícolas 
• Área agrícola complementar 
• Área agrícola protegida 

Espaços Florestais 
• Área florestal e silvopastoril de produção 
• Área florestal de produção condicionada 

Espaços Naturais 
• Área de protecção prioritária 
• Área de protecção complementar 

Espaços para Indústria Extractiva • Área potencial de indústria extractiva 

Espaços de Usos Especiais 
• Área de turismo recreio e desporto 
• Área prioritária de desenvolvimento turístico 
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PDM 
Componentes do 

projecto 
Classes de Espaço Categorias de Espaço 

Perímetro de Protecção ao 
Património Classificado 

 

Espaços Canais 

• Rede rodoviária nacional (existente) e área 
para infra-estruturas rodoviárias: 

• Rede rodoviária municipal (existente, 
proposta e a rectificar) e área de protecção 
funcional 

UOPG – Unidades Operativas de 
Planeamento e Gestão 

• UOPG de Lamelas 
• UOPG de Vilarinho 

Equipamento colectivo proposto • ETAR 

PDM de 
Mondim de 

Basto 
 

Troços 6A e 6B 

Espaços agrícolas 
• Zona agrícola complementar 
• Reserva Agrícola Nacional (RAN) 

Espaços florestais 

• Área florestal submetida a regime legal 
específico 

• Zona florestal tipo I 
• Zona florestal tipo II 

Espaços canais 
• Rede viária principal 
• Rede viária de distribuição 

PDM de 
Amarante 

 

Troços 6A e 6B 
Troços 7, 7A e 7B 
Troços 8, 8A e 8B 

Espaços agrícolas 
• Espaço agrícola 
• Espaço agrícola complementar 

Espaços florestais 
• Perímetro florestal 
• Ocupação e solos florestais 

Espaços naturais • Áreas com risco de erosão 

Espaços canais 
• Itinerário Principal IP4 
• Vias nacionais 
• Rede municipal 

UOPG - Unidades Operativas de 
Planeamento e Gestão 

• Serra da Aboboreira 

PDM de Baião 
 

Troços 8B 
Troço 9C, 9D e 9E 

Espaços agrícolas 
• Áreas agrícolas complementares 
• Reserva Agrícola Nacional (RAN) 

Espaços florestais 
• Áreas florestais de produção dominante 
• Áreas florestais de produção condicionada 

Espaços canais 

• Rede rodoviária nacional 
• Rede rodoviária municipal 
• Rede ferroviária 
• Zonas de protecção aos espaços canais 
• Percursos panorâmicos 

PDM de 
Marco de 
Canaveses 

Troços 8A e 8B 
Troços 9A, 9B, 9C, 

9E 
Troço 10 

Troços 11A e 11B 
 

Espaços urbanos • Restantes aglomerados (H4) 

Espaços Agrícolas 
• Áreas de uso complementar agrícola 
• Áreas da Reserva Agrícola Nacional (RAN) 

Espaços Florestais 
• Florestas de Produção 
• Floresta Condicionada 
• Florestas de Protecção 

Espaços Naturais 

• Áreas de Reserva Ecológica Nacional (REN) 
• Áreas de património natural (Serra da 

Aboboreira) 
• Faixa de protecção às albufeiras – REN 

(Áreas do Domínio Público Hídrico) 

Espaços Canais 
• IP4, Variante à EN211, Variante à EN321,1 
• Rede viária nacional e municipal 
• Rede ferroviária 

PDM de 
Cinfães 

Troços 11A e 11B 
Troço 12 

Espaços urbanos e urbanizáveis • Aglomerados rurais 

Espaços agrícolas 

• Espaços agrícolas complementares 
• Reserva Agrícola Nacional (RAN) 
• Áreas de RAN coincidentes com REN 

(infiltração máxima ou cabeceiras) 

Espaços florestais 
• Área florestal de produção condicionada 
• Floresta de protecção (exclusiva para áreas 

de REN) 
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PDM 
Componentes do 

projecto 
Classes de Espaço Categorias de Espaço 

Espaços Naturais 

• Faixa marginal do Rio Douro, 
• Área Protegida de Interesse Regional do rio 

Douro – Barragem do Carrapatelo/Porto 
Antigo 

Espaços Canais 
• Estradas nacionais 
• Cais de Acostagem 

PDM de 
Ribeira de 

Pena 

SRPN A 

Espaços Urbanos e Urbanizáveis  

Estrutura Ecológica Municipal em 
Solo Rural 

 

Espaços Agrícolas • Área agrícola protegida 

Espaços Florestais 
• Área florestal e silvopastoril de produção 
• Área florestal de produção condicionada 

Espaços Naturais 
• Área de protecção prioritária 
• Área de protecção complementar 

Espaços Canais 
• Rede rodoviária municipal (existente, 

proposta e a rectificar) e área de protecção 
funcional 

SRPN C 

Espaços Florestais • Área florestal e silvopastoril de produção  

Espaços Canais 
• Rede rodoviária municipal (existente, 

proposta e a rectificar) e área de protecção 
funcional 

PDM de 
Amarante 

SFD A 
SFD C 

• Espaço Turístico (marginalmente 
na localização C) 

• Floresta de produção 
• Perímetro florestal 
• Rede rodoviária municipal 

 

 

Das classes de espaço afectadas, enunciam-se as incompatibilidades existentes com a pretensão em causa: 

 PDM de Amarante (RCM n.º 165/97, de 29 de Setembro, com as alterações introduzidas pela Declaração n.º 
100/2003, de 6 de Março) 

Artigo 14.º - Condicionamentos no espaço agrícola 

1 – Sem prejuízo do disposto na legislação em vigor, nos solos dos espaços agrícolas são proibidas todas as acções que diminuam 
ou destruam as suas potencialidades, nomeadamente obras hidráulicas, vias de comunicação e acessos, construção de edifícios, 
aterros e escavações ou quaisquer outras formas de utilização não agrícola. 

Artigo 16.º - Condicionamentos no espaço agrícola complementar 

1 – No espaço agrícola complementar poderá ser autorizada a alteração do uso do solo para fins não agrícolas, nomeadamente 
residência, comércio, indústria e turismo, em situações pontuais apoiadas em vias existentes. 

Artigo 18.º - Condicionamentos no espaço florestal  

2 – Na área do perímetro florestal, qualquer alteração de uso ou pedido de licenciamento carece do parecer da entidade 
competente em razão de matéria, nomeadamente do Instituto Florestal. 

Artigo 20.º - Condicionamentos no espaço natural 

1 – No espaço natural são proibidas as acções que diminuam ou destruam as potencialidades dos recursos naturais, patrimoniais 
e paisagísticos aí existentes. 

2 – Exceptua-se do disposto no número anterior o seguinte: 

b) A realização de acções de reconhecido interesse público, nacional, regional ou local, desde que seja demonstrado não haver 
alternativa económica aceitável para a sua realização; 

Artigo 23.º - Condicionamentos nos espaços canais 

1 - Para a rede de infra-estrutura rodoviária existente no município e representada na carta de ordenamento, à escala de 
1:10.000, são estabelecidas as condicionantes e servidões constantes no anexo II.  

Artigo 26.º - Unidades operativas de planeamento e gestão 

2 - Constituem-se como unidades operativas de planeamento e gestão no município, as seguintes: 

l) Serra da Aboboreira;  



Parecer da Comissão de Avaliação 

Eixo da RNT entre Carrapatelo, Fridão, Ribeira de Pena e Vila Pouca de Aguiar, a 400 kV 

 

Processo AIA n.º 2363  14/80 

4 - Logo que se encontrem em vigor os instrumentos urbanísticos de hierarquia inferior — planos municipais de ordenamento do 
território — promovidos pelo município, deverão ser observadas as disposições associadas ao novo estatuto daquelas áreas. 

Se no Espaço agrícola complementar pode ser autorizada a instalação de indústrias, com os seus impactes, 
tendo em consideração os impactes inerentes aos apoios da linha, não se considera haver obstáculo à colocação de 
apoios da rede eléctrica. 

Já nos Espaços agrícolas, a instalação dos apoios parece estar proibida, atendendo a que forçosamente 
diminuem ou destroem as potencialidades destes solos. Todavia, considera-se que, sendo em pequeno número a 
instalação dos apoios em espaços agrícolas, não parece diminuir ou destruir as potencialidades destes espaços, 
devendo, contudo, evitar-se a sua localização nesta classe de espaço, pelo artigo 14.º do Regulamento do PDM. 

Para os Espaços florestais, terá que ser obtido o parecer da Autoridade Florestal Nacional, enquanto no Espaço 
natural terá que ser reconhecido, pela respectiva Assembleia Municipal, o Interesse Público Local, segundo a alínea 
b) do n.º 2 do art. 20.º do Regulamento do PDM. 

Nos Espaços canais para a rede de infraestrutura rodoviária, o referido Anexo II é omisso em relação aos apoios 
da rede eléctrica, pelo que se aplica a lei geral. 

O troço 8 e o início dos troços 8A e 8B atravessam a UOPG da Serra da Aboboreira. Atendendo, contudo, ao 
facto de, até ao momento presente, não se encontrarem elaborados os planos de hierarquia inferior (PU ou PP), as 
disposições a observar nestes espaços seguem o estabelecido para as classes que aí ocorrem, de acordo com o n.º 4 
do artigo 26.º do Regulamento do PDM – espaços naturais (Áreas com risco de erosão), espaço agrícola 
complementar, espaço agrícola protegido e floresta de produção. 

Para a localização em Perímetros Florestais terá que ser obtido o parecer da Autoridade Florestal Nacional, de 
acordo com o n.º 2 do art. 18.º do Regulamento do PDM. 

 PDM de Baião (Resolução do Conselho de Ministros n.º 91/94, de 23 de Setembro, com as alterações 
introduzidas pela Declaração n.º 176/98, de 15 de Maio) 

O Regulamento do PDM interdita a prática de destruição do revestimento florestal, do relevo natural e das 
camadas de solos arável nos Espaços Agrícolas (art. 19.º do Regulamento do PDM) e nos Espaços Florestais (art. 
23.º), sendo que nos Espaços Agrícolas se encontram ressalvadas as acções decorrentes da prática agrícola. Todavia, 
pelos artigos 20.º e 24.º, é permitida a edificação de subestações eléctricas, respectivamente nos Espaços Agrícolas 
e nos Espaços Florestais, pelo que a instalação dos apoios das linhas eléctricas se encontra subjacente a estes 
artigos.   

Relativamente aos Espaços canais, deverão ser observadas as zonas non aedificandi estipuladas nos artigos 37.º 
e 38.º do Regulamento do PDM. 

 PDM de Cinfães (Resolução do Conselho de Ministros n.º 102/94, de 17 de Outubro) 

O artigo 39.º do Regulamento do PDM estipula as áreas non aedificandi que marginam os caminhos agrícolas 
integrantes da RAN. Nos Espaços Agrícolas Complementares poderá ser alterado o uso actual do solo com a 
construção de infra-estruturas que sejam de interesse público (art. 43.º). 

Nos Espaços Florestais coincidentes com REN o abate florestal traduzir-se-á unicamente no material lenhoso 
proveniente de operações de limpeza e manutenção, de acordo com o n.º 3 do artigo 49.º. No entanto, deverá a 
autorização de abate florestal ser alvo de parecer da Autoridade Florestal Nacional. 

 PDM de Marco de Canaveses (Resolução do Conselho de Ministros n.º 34/94, de 19 de Maio, com as alterações 
introduzidas pela Declaração n.º 135/99, de 18 de Maio, pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 94/2000, 
de 26 de Julho, pela Rectificação n.º 878/2008, de 21 de Abril, e pela Deliberação n.º 3230/2009, de 30 de 
Novembro) 

O Regulamento do PDM proíbe, nos Espaços Florestais, o derrube de árvores e as movimentações de terra que 
conduzam à alteração do relevo natural e das camadas de solos arável, excepto as que sejam estritamente 
necessárias para a produção florestal (n.º 1 do art. 36.º do Regulamento do PDM). Contudo, os artigos seguintes 
possibilitam a edificação de habitação e de indústria, em determinadas condições, pelo que se considera que a 
colocação de apoios da rede eléctrica deverá obter o parecer prévio da Autoridade Florestal Nacional. 

A colocação dos apoios da rede eléctrica deverá observar as medidas preventivas dispostas na Deliberação n.º 
3230/2009, de 30 de Novembro, que suspende parcialmente o Plano Director Municipal de Marco de Canaveses, 
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numa área de 86.070 m² destinada à futura implantação dos seguintes equipamentos: Centro Escolar em 
conformidade com a Carta Educativa aprovada em Assembleia Municipal; Complexo Social incluindo Lar de 
Idosos/ATL/Centro de Dia com apoio domiciliário; Complexo Desportivo; Instalações da Sede de Junta de Freguesia. 

 PDM de Mondim de Basto (Resolução do Conselho de Ministros n.º 36/95, de 21 de Abril) 

O Regulamento do PDM considera, para a Zona Florestal de Tipo II, não aconselhável qualquer tipo de 
mobilização do solo que conduza à alteração do relevo natural ou que, de forma geral, possa aumentar os riscos de 
erosão (art. 48.º), pelo que se considera que a colocação de apoios da rede eléctrica deverá obter o parecer prévio 
da Autoridade Florestal Nacional. 

 PDM de Ribeira de Pena (Regulamento n.º 376/2009, de 1 de Setembro) 

Estrutura Ecológica Municipal em Solo Rural: o n.º 4 do art. 44.º do Regulamento do PDM induz 
incompatibilidade: “A estrutura ecológica em solo rural rege -se, cumulativamente com as disposições aplicáveis às 
categorias de solo rural e às servidões administrativas e restrições de utilidade pública sobre que recai, pelas 
seguintes regras: 

a) A construção para fins habitacionais só é admitida para a residência do agricultor da exploração agrícola, 
empreendimentos de turismo em espaço rural e equipamentos de interesse municipal; 

b) Não são admitidas alterações da topografia do terreno e acções de destruição do solo vivo e do coberto 
vegetal, com excepção das necessárias às intervenções admitidas na alínea anterior e às normais operações de 
cultura agrícola e florestal.” 

Contudo, atendendo a que a estrutura ecológica em solo rural se rege também pelas disposições aplicáveis às 
servidões administrativas e restrições de utilidade pública, designadamente REN e o estabelecido no PROF do 
Tâmega, considera-se que deverá, nas áreas abrangidas pelas servidões administrativas e restrições de utilidade 
pública, aplicar-se a legislação em vigor para as mesmas. Assim, o artigo 45.º determina que nas “áreas integradas 
na estrutura ecológica municipal em solo rural, os usos e edificabilidade admitidos são os definidos para a categoria 
de espaço em causa, condicionados pelas demais disposições” do Regulamento do PDM e a lei impõe. 

Nas Área agrícola protegida e Área agrícola complementar, pelo n.º 1 do art. 29.º do Regulamento do PDM, 
“são proibidas as acções que diminuam ou destruam as potencialidades agrícolas dos solos e o seu valor ambiental, 
paisagístico e ecológico.” Por outro lado, o n.º 1 do art. 30.º refere que “nas Áreas Agrícolas Protegidas aplica -se o 
regime específico de edificação previsto para a RAN, sem prejuízo do disposto no número seguinte”. Nas excepções 
previstas, não se encontra a referência a linhas eléctricas ou infra-estruturas de interesse público, considerando-se, 
no entanto, que se aplica o regime da RAN para a Área agrícola protegida. Atendendo a que a Área agrícola 
complementar inclui as áreas de uso agrícola, pastagens e lameiros de montanha e outras superfícies de 
aproveitamento agrícola tradicional não integradas na RAN, correspondendo a solos de aptidão reduzida ou nula 
(art. 28.º), o seu estatuto de protecção não poderá ser superior aos solos da RAN incluídos na Área agrícola 
protegida, pelo que se considera poder ser construídos os apoios da linha eléctrica nesta categoria de solos. 

Nos Espaços Florestais, pelo n.º 4 do artigo 25.º, “a edificabilidade é interdita nos terrenos classificados no 
Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios com risco elevado e muito elevado, à excepção de 
instalações de vigilância e combate a incêndios florestais”, pelo que não poderão ser instalados os apoios da linha 
eléctrica nestas áreas. Deverá verificar-se se a localização proposta dos apoios da rede eléctrica coincide com áreas 
de risco de incêndio elevado e muito elevado, devendo, para tal, recorrer-se à cartografia actualizada destas áreas. 

Espaços Naturais: Área de protecção prioritária e Área de protecção complementar 

Segundo a alínea a) do n.º 1 do art. 38.º são interditas “as alterações à morfologia do solo, com excepção das 
decorrentes das actividades agrícolas e florestais reguladas pela lei geral aplicável e pelo presente regulamento”. São 
ainda interditas, segundo o n.º 1 do art. 39.º, “as obras de construção civil, com excepção de obras de reconstrução, 
demolição e conservação de edifícios existentes e devidamente licenciados”. O n.º 2 do mesmo artigo refere que, 
“sem prejuízo das disposições legais aplicáveis, as acções e projectos de construção e intervenção nestas áreas 
poderão exigir a avaliação dos efeitos ambientais resultantes como formalidade essencial de apreciação e 
licenciamento pelo Município”. Todavia, atendendo a que estes espaços “compreendem as áreas de ocorrência de 
recursos e ecossistemas naturais com relevância no contexto da rede ecológica europeia de Zonas Especiais de 
Conservação e incluem as áreas classificadas pela Directiva Habitats da Rede Natura 2000 — Sítio PTCON0003 Alvão-
Marão, os corredores ribeirinhos de formações ripícolas bem conservadas e outras manchas de folhosas autóctones e 
formações paraclimácicas com interesse florístico ou importância ecológica enquanto área de ocorrência das 
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espécies da fauna e flora protegidas” (n.º 1 do art. 36.º), deverá o ICNB pronunciar-se relativamente às áreas da sua 
jurisdição, considerando-se que os efeitos ambientais referidos no artigo 39.º se encontram salvaguardados pela 
avaliação no âmbito do presente procedimento de AIA. A análise dos impactes do projecto nestas áreas é 
apresentada no presente parecer. 

Espaços para Indústria Extractiva: Área potencial de indústria extractiva 

De acordo com o n.º 2 do art. 33.º do Regulamento do PDM, “na área potencial qualquer intervenção a levar a 
efeito, mesmo que em acordo com o regime de uso estabelecido para a categoria de espaço em que se insere, não 
deve comprometer a futura exploração do recurso geológico em causa”, pelo que deve ser consultada a DGEG. 

Espaços Canais: Rede rodoviária nacional e municipal 

Deverá ser cumprido o estipulado no n.º 3 do artigo 53.º relativo às faixas de protecção non aedificandi às vias 
rodoviárias previstas ou propostas pelo Plano. 

UOPG – Unidades Operativas de Planeamento e Gestão (Artigo 85.º) – as ocupações previstas para estas 
unidades parecem ser incompatíveis com a linha aérea que atravessará estas duas UOPG: 

• UOPG de Lamelas (troço 4A) – Ocupa uma área de 93,93 ha e encontra-se classificada como área 
prioritária de desenvolvimento turístico, para a qual se pretende a construção de um estabelecimento 
hoteleiro, um aldeamento turístico, um campo de golfe e um parque aventura com um empreendimento 
turístico associado. O projecto de Unidade de Execução de Lamelas foi já sujeito a um período de discussão 
pública (Aviso n.º 21603-A/2009); 

• UOPG de Vilarinho (troço de ligação entre a Localização C da Subestação de Ribeira de Pena e o troço 4A) – 
Ocupa uma área de 55,01 ha e encontra-se classificada como área prioritária de desenvolvimento turístico, 
para a qual se pretende a construção de empreendimentos turísticos, provido de um parque temático e 
demais equipamentos e infra-estruturas complementares. 

O Regulamento do PDM nada refere quanto ao atravessamento desta UOPG por linhas eléctricas aéreas. 
Contudo, de forma a não comprometer a viabilidade dos projectos, deverá a Câmara Municipal ser auscultada 
quanto à eventual afectação de UOPG abrangidas por diferentes troços, tendo em conta as intenções de uso para 
esta área e a avaliação da compatibilização da pretensão com a mesma. 

A área da UOPG de Lamelas apresenta a mesma classificação de espaço, ou seja, “Área de turismo, recreio e 
desporto”. Segundo o n.º 1 do Artigo 41.º do Regulamento do PDM, as Áreas de turismo, recreio e 
desporto “destinam-se à instalação de empreendimentos turísticos, podendo contemplar um campo de golfe, 
empreendimentos turísticos, equipamentos de recreio e desportivos, assim como outros usos complementares e 
promotores da actividade turística”, sendo que, pelo n.º 2 do mesmo artigo, as “regras e condições de ocupação 
estão definidas nos conteúdos programáticos das respectivas Unidades Operativas de Planeamento e Gestão”. 

Contudo, para a área a Este da UOPG de Lameiras não se encontra definida nenhuma UOPG na Planta de 
Ordenamento do PDM. Salienta-se que foi aberta a discussão pública do projecto de Unidade de Execução de 

Lamelas pelo Aviso n.º 21603-A/2009, de 27 de Novembro, não tendo ainda sido objecto de publicação. 

 PDM de Boticas (Edital n.º 1007/2008, de 8 de Novembro, rectificado pelo Aviso n.º 849/2010, de 13 de 
Janeiro) 

O artigo 19.º do Regulamento do PDM, relativo às Infra-estruturas, refere, no seu n.º 1, que “a implantação ou 
instalação de infra-estruturas, nomeadamente viárias, de saneamento básico, de telecomunicações, ou de transporte 
e transformação de energia, podem ser viabilizadas em qualquer área ou local do território municipal, desde que a 
Câmara Municipal reconheça que tal não acarreta prejuízos inaceitáveis para o ordenamento e desenvolvimento 
locais”, enquanto o n.º 2 do mesmo artigo estipula que nos “locais ou perímetros que vierem a ficar afectos a estas 
finalidades só são permitidos os usos e ocupações directamente relacionados com a sua função ou compatíveis com 
esta, de acordo com os instrumentos reguladores das mesmas actividades”. 

 PDM de Chaves (Resolução do Conselho de Ministros nº 12/95, de 10 de Fevereiro, com alterações introduzidas 
pela Declaração n.º 110/2001 de 12 de Abril e pelos Aviso n.º 5569/2010, de 17 de Março e Aviso n.º 
5252/2010, de 12 de Março) 

Espaços Urbanos e Urbanizáveis: 

O n.º 2 do artigo 16 do Regulamento do PDM estabelece como razões suficientes de incompatibilidade as 
utilizações, ocupações ou actividades a instalar que: “a) dêem lugar à produção de ruídos, fumos, cheiros ou 
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resíduos; b) perturbem as condições de trânsito e estacionamento; c) acarretem agravados riscos de incêndios ou 
explosão; d) possuam dimensão ou outras características não conformes com as disposições que vierem a ser 
estabelecidas em regulamentos municipais”. Desta forma, o município dever-se-á pronunciar sobre a afectação 
destes espaços. 

Espaços Agrícolas e Florestais 

Pelo n.º 1 do art. 34.º do Regulamento do PDM, “os solos integrantes nesta classe não podem ser objecto de 
quaisquer acções que diminuam ou destruam as suas potencialidades”. Todavia, o n.º 4 do mesmo artigo refere que 
“exceptua-se dos condicionamentos constantes do número anterior a construção de equipamentos, instalações ou 
infra-estruturas de interesse público reconhecido formalmente pelo município e por todas as entidades com 
jurisdição sobre a área em que se localizem, e desde que de acordo com as exigências da legislação aplicável a cada 
situação”. Desta forma, deverá ser obtido o reconhecimento de interesse público municipal. 

Espaços Culturais: Áreas de Protecção a Conjuntos Patrimoniais 

O n.º 3 do art. 41.º do Regulamento do PDM menciona que, “salvo para atender a situações de emergência 
para salvaguarda das suas características e potencialidades fundamentais, não são autorizadas alterações aos 
actuais uso e ocupação do solo em espaços pertencentes a estas categorias enquanto não forem plenamente 
eficazes os planos de ordenamento referidos no n.º 1” do mesmo artigo, isto é, “as formas de ocupação e utilização 
de cada um dos espaços devem ser disciplinados por planos de ordenamento, cujas disposições garantirão a 
preservação e valorização dos elementos patrimoniais em causa e optimizarão as condições da sua fruição pública”. 

Contudo, entende-se que a alteração provocada pela instalação dos apoios da rede eléctrica terá um carácter 
pontual, devendo, todavia, o proponente evitar a afectação destes espaços. Não sendo possível evitar a sua 
afectação, entende-se que para o efeito o município se deverá pronunciar. 

 PDM de Vila Pouca de Aguiar (Resolução do Conselho de Ministros n.º 8/95, de 1 de Fevereiro com alterações 
introduzidas pelas Declaração n.º 233/98, de 20 de Julho, Declaração 2/2000, de 5 de Janeiro e pela Resolução 
do Conselho de Ministros n.º 151/2008, de 14 de Outubro) 

Espaços Naturais: Espaços naturais (Biótopo da Serra da Padrela) 

O art. 54.º do Regulamento do PDM refere que, relativamente à alteração dos usos actuais, “sem prejuízo dos 
condicionamentos das servidões administrativas ou restrições de utilidade pública e das competências de outras 
entidades com jurisdição sobre áreas integradas na categoria 5.3 (espaços naturais), a realização de qualquer dos 
actos enumerados no art. 3.º (de onde constam infra-estruturas de distribuição de energia eléctrica na alínea f), 
depende da prévia autorização do município”. 

 

6.2. Outras Condicionantes, Servidões e Restrições de Utilidade Pública 

Para além das autoestradas A7-Guimarães/Vila Pouca de Aguiar e A24-Viseu/Vila Verde da Raia, a área de 
estudo é atravessada por outras vias rodoviárias (IP4, Estradas Nacionais, Regionais e Municipais), bem como por 
três linhas ferroviárias, Linha do Douro, Linha do Tâmega e Linha do Corgo, as duas últimas actualmente sem 
exploração. 

 Infra-estruturas/equipamentos: 

- Condutas adutoras e redes de distribuição e saneamento das Águas de Trás-os-Montes e Alto Douro; 

- Captações de águas subterrâneas para abastecimento público; 

- Rede viária nacional, regional e local; 

- Rede ferroviária (Linhas do Douro, do Tâmega e do Corgo); 

- Vértices geodésicos; 

- Linhas de muito alta tensão da RNT e subestação do Carrapatelo; 

- Feixe hertziano Padrela-Chaves; 

- Estações de telecomunicações (Estações TMN, Vodafone e Optimus, Estações de base SIRESP, Antena de 
emissão/recepção de um retransmissor rádio da Rede Operacional de Bombeiros, Radiocomunicações do 
SEPNA/GNR); 

- Heliportos de Ribeira de Pena e de Vidago; 
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- Pontos de água e suas Zonas de protecção de 250m e 500m. 

Travessias e cruzamentos das Linhas 

Nas travessias de vias de comunicação (Estradas Municipais, Nacionais e Auto-estradas, Rios e Cursos de Água 
e Linhas de Caminho de Ferro) deverão ser respeitadas as distâncias mínimas estipuladas na lei. 

Cruzamentos e paralelismos com linhas de comunicação 

Relativamente aos cruzamentos do projecto com linhas de comunicação, deverão ser evitadas, a nível dos 
Projectos de Execução das linhas em estudo, as situações de paralelismo e cumpridos todos os requisitos 
regulamentares, em particular no que se refere a distâncias e ângulos de cruzamento mínimos, bem como as 
recomendações do ITU-T (anterior CCITT) e UNIPEDE. 

Travessias de gasodutos 

Nos corredores em estudo não ocorrerá, previsivelmente, qualquer interferência com redes primárias e 
secundárias de abastecimento de gás. Todavia, caso ocorram, deverão ser respeitadas as disposições 
regulamentares aplicáveis. 

Cruzamentos e paralelismos com Adutoras 

Nos corredores em estudo serão objecto de análise específica todas as, eventuais, situações de interferência 
com redes adutoras. Todavia, caso ocorram, deverão ser respeitadas as disposições regulamentares aplicáveis. 

 

6.3. Reserva Ecológica Nacional 

Verifica-se a afectação de várias tipologias de REN nos diferentes concelhos [Amarante, Baião, Boticas, Chaves, 
Marco de Canaveses, Mondim de Basto, Cinfães, Ribeira de Pena e Vila Pouca de Aguiar (não tem REN publicada)] 
atravessados por este projecto, designadamente: Áreas com risco de erosão, Cabeceiras de linhas de água, Leitos 
dos cursos de água, Zonas ameaçadas pelas cheias, Áreas de máxima infiltração, Escarpas, Albufeira e Faixa de 
protecção à albufeira. 

De um modo geral, predominam as Áreas com risco de erosão e as Cabeceiras de linhas de água. Realça-se a 
existência de inúmeros cursos de água, bem como várias manchas de Áreas de máxima infiltração, sendo que as 
escarpas se localizam apenas no concelho de Mondim de Basto. 

Os impactes da acção em solos da REN serão definitivos, devendo ser acautelado que as acções a desenvolver 
não contribuam para o aumento da erosão dos solos e não afectem os leitos e margens dos cursos de água. A 
movimentação de solos para adaptação dos terrenos não deverá ainda implicar alterações significativas da 
topografia do terreno. Nas áreas de Albufeira e respectiva Faixa de protecção não deverá ser colocado nenhum 
apoio da linha eléctrica. O proponente deverá assegurar o encerramento dos acessos abertos para implantação dos 
apoios em solos da REN. 

A instalação de redes eléctricas aéreas de alta e média tensão, excluindo subestações, é um dos usos e acções 
compatíveis com os objectivos de protecção ecológica e ambiental e de prevenção e redução de riscos naturais de 
áreas integradas na REN compatíveis com os valores da REN, encontrando-se sujeita, consoante a tipologia de REN, a 
autorização ou comunicação prévia à CCDRN, segundo a alínea i) do ponto II – Infra-estruturas da Declaração de 
Rectificação n.º 63-B/2008, de 21 de Outubro, sem requisitos específicos, de acordo com a alínea i) do ponto II – 
Infra-estruturas da Portaria n.º 1356/2008, de 28 de Novembro. Todavia, a ocupação de solos da REN por infra-
estruturas públicas encontra-se contemplada no n.º 3 do art. 21º do DL n.º 166/2008, de 22 de Agosto, 
considerando-se que, nas acções sujeitas a avaliação de impacte ambiental, a Declaração de Impacte Ambiental 
favorável ou favorável condicionada equivale ao reconhecimento do interesse público da acção. Pelo n.º 1 do 
mesmo artigo, nas áreas da REN podem ser realizadas as acções de relevante interesse público que sejam 
reconhecidas como tal por despacho conjunto do membro do Governo responsável pelas áreas do ambiente e do 
ordenamento do território e do membro do Governo competente em razão da matéria, desde que não se possam 
realizar de forma adequada em áreas não integradas na REN. 

 

6.4. Reserva Agrícola Nacional 

Os troços em apreço contemplam várias aéreas da Reserva Agrícola Nacional (RAN), devendo o proponente 
acautelar o mínimo de afectação destas áreas, não colocando apoios em solos da RAN. Todavia, se o proponente 
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demonstrar não haver alternativa possível à ocupação de solos da RAN, esta ocupação terá de obter a autorização 
da Entidade Regional da RAN. O proponente deverá assegurar o encerramento dos acessos abertos para 
implantação dos apoios em solos da RAN. 

No que concerne à localização das subestações, deverá o proponente assegurar, aquando da concepção do 
projecto, a não ocupação de solos de RAN.  
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7. Caracterização Sumária do Ambiente Afectado e Análise dos Impactes Ambientais 

do Projecto 

Tendo em consideração as características e localização do projecto em apreço, a CA considera relevante 
salientar os aspectos que se seguem, no que respeita à caracterização do ambiente afectado e aos principais 
impactes expectáveis nos diversos factores analisados. 

Salienta-se que, decorrente da fase de desenvolvimento em que se encontra o projecto sujeito a avaliação 
(Estudo Prévio), em que não se encontra ainda definido o traçado da linha e a localização das subestações, mas 
apenas se encontram em análise corredores de cerca de 400 m de largura e áreas de estudo amplas, não é possível 
avaliar, com exactidão, os impactes potenciais do projecto. Tal como efectuado no EIA, procura-se identificar os 
valores passíveis de sofrer impactes pelo atravessamento ou proximidade da linha eléctrica. 

7.1 Ecologia 

7.1.1 Caracterização da Situação Actual  

• Troço 1 – O troço 1 é composto por duas alternativas, 1A e 1B, e localiza-se fora de qualquer Área Classificada. 
O EIA assinala que o troço 1A está mais próximo de áreas sensíveis, como o abrigo de quirópteros de Valpaços, 
onde foi referenciada uma colónia de Morcego-de-ferradura-grande (Rhinolophus ferrumequinum), bem como 
de territórios do lobo-ibérico (Canis lupus signatus). Refere, ainda, que neste troço será afectada uma maior 
área de carvalhal. 

Durante a visita ao terreno foi possível observar uma extensão de carvalhal no troço 1A, embora mesclado com 
áreas agrícolas mais abertas. Por outro lado, no troço 1B, e no local visitado, foi possível observar uma formação 
boscosa bem desenvolvida e bem conservada que será atravessada pela linha. 

• Troço 2 – Este troço não possui alternativas de corredor e localiza-se fora de qualquer Área Classificada. No 
entanto, atravessa o vale da ribeira de Loivos, corredor migratório de reconhecida importância para aves de 
rapina e passeriformes. 

• Troço 3 – Este troço apresenta duas alternativas, 3A e 3B, que se localizam fora de qualquer Área Classificada, 
afectando, na sua parte inicial, pinhal e matos. No entanto, o troço 3A atravessa duas vezes o rio Tâmega e 
inclui, na zona próxima do segundo atravessamento, uma área bem conservada de carvalhal com castanheiros e 
pinheiros, observada durante a visita ao terreno. 

• Troço 4 – Embora se localize fora de qualquer Área Classificada, o corredor seleccionado para a implantação do 
troço 4 localiza-se nas proximidades do Sítio Alvão/Marão, por vezes aproximando-se até menos de 500 metros 
desta Área Classificada, ao longo do seu limite noroeste. Além disso, atravessa uma área muito sensível para o 
lobo-ibérico, ao intersectar o território da designada alcateia do Minhéu numa das suas partes mais 
interessante. 

• Troços 4A e 4B – No que respeita ao factor Ecologia, a alternativa 4B é um dos troços em que se considera haver 
maior afectação de valores naturais. Para além de intersectar o Sítio Alvão/Marão em cerca de 4,3 km, o troço 
4B incide também sobre uma área sensível para aves de rapina e sobre um abrigo de quirópteros de 
importância nacional, o abrigo da Mina de Cerva, embora, neste último caso, muito marginalmente. Afecta, 
ainda, uma extensão significativa de habitats naturais prioritários, concretamente o habitat 91E0*-Florestas 
aluviais de Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior e áreas de carvalhal, ao longo do rio Louredo. 

A alternativa 4A não interfere com a Área Classificada nem abrange áreas significativamente importantes, em 
termos de habitat. Decorre numa área mais humanizada, já sujeita a perturbações de origem antrópica, 
designadamente a zona industrial de Ribeira de Pena. 

• Subestação de Ribeira de Pena (SRPN) – As duas localizações propostas para a SRPN situam-se fora do Sítio 
Alvão/Marão, distando cerca de 2 km uma da outra. A localização A encontra-se mais afastada da Área 
Classificada, fora de uma área sensível para aves de rapina e numa região mais limítrofe do abrigo de 
quirópteros de importância nacional da Mina de Cerva. A localização C insere-se uma área de habitats naturais 
prioritários, concretamente o habitat 4020*-Charnecas húmidas temperadas de Erica ciliaris e Erica tetralix. 
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• Troço 5 – Este troço compreende um conjunto de alternativas destinadas a fazer a ligação entre as duas 
alternativas 4A e 4B e as duas alternativas consideradas para a localização da SRPN. Não existem valores 
naturais a destacar nesta área. 

• Troços 6A e 6B - O troço 6A não interfere com o Sítio Alvão/Marão nem com áreas relevantes para as aves de 
rapina e para a Cegonha-preta, estando ainda mais afastado dos abrigos de quirópteros da Mina de Cerva e de 
Mondim de Basto e das áreas de influência das alcateias de lobo-ibérico do Vaqueiro e do Alvão.  

O troço 6B interfere com todos estes valores, afectando ainda áreas mais significativas de habitats naturais, 
como o habitat 91E0*-Florestas aluviais de Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior no atravessamento do rio 
Louredo e algumas áreas de carvalhal. A este respeito, refira-se que a Cegonha-preta, espécie considerada “Em 
perigo” de extinção no nosso país pelo Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal (Cabral et al., 2005), 
apresenta elevado risco de colisão com linhas aéreas de distribuição e transporte de energia, maior ainda do 
que as aves de rapina (ICNB, 2010). 

O troço 6A não apresenta interferências significativas com valores naturais desta dimensão, com excepção de 
uma área de habitat natural 4020*-Charnecas húmidas temperadas de Erica ciliaris e Erica tetralix no seu início. 

• Troço 7 – Os troços 6A e 6B convergem no troço 7, que estabelece a ligação à subestação de Fridão. É um 
pequeno troço que decorre em habitats de baixa importância conservacionista, como o eucaliptal, pinhal e 
acacial, embora possa abranger também áreas de matos, agrícolas e de bosque misto. 

• Subestação de Fridão (SFD) – As duas localizações propostas para a SFD situam-se fora do Sítio Alvão/Marão, 
sobrepondo-se uma com a outra numa extensão significativa. Na visita ao local foi possível observar que a 
localização A afecta sobretudo pinhal, matos e acacial. Os biótopos presentes na localização C são semelhantes, 
embora com menor proporção de acacial. 

• Troços 7A e 7B – Estes troços encontram-se associados às alternativas C e A, respectivamente, para a 
localização da subestação, possuindo características semelhantes às verificadas para as subestações. 

• Troço 8 – Este troço não possui alternativas e atravessa o Sítio Alvão/Marão em cerca de 2 km, junto à 
povoação de Gondar. No entanto, ao contrário das situações anteriores (4B e 6B), a área atravessada não 
interfere com áreas sensíveis para aves de rapina ou quirópteros. Além disso, em termos de habitat, esta zona 
pode considerar-se menos sensível, composta basicamente por pinhal, eucaliptal, matos e alguns carvalhos. 

Da análise cartográfica dos condicionamentos, compreende-se a necessidade do atravessamento, uma vez que 
se verifica, nessa zona, uma intensa ocupação humana, não se encontrando alternativas de corredores viáveis. 
No entanto, é de referir que, nesta zona, o Sítio Alvão/Marão sofrerá também a interferência da A4, em 
construção, pelo que serão de esperar efeitos cumulativos destes dois projectos, em termos de fragmentação 
do habitat. 

É ainda de referir que, na zona em que atravessa o rio Olo, o troço 8 decorre numa área florestal bem 
desenvolvida e conservada, composta por pinheiros e carvalhos.  

Além do Sítio Alvão/Marão, o troço 8 atravessa também a IBA das Serras do Alvão e do Marão. 

• Troços 8A e 8B – Embora decorra em biótopos semelhantes, em termos de composição florística, os troços 8A e 
8B apresentam diferenças substanciais no que respeita à sensibilidade ecológica dos territórios por onde 
passam. O troço 8A acompanha o limite ocidental da área de estudo, atravessando pinhais, eucaliptais e alguma 
área ardida, com um valor conservacionista relativamente mais reduzido do que a área percorrida pelo troço 
8B. Embora este troço também atravesse pinhais e zonas de matos, estes biótopos encontram-se num estado 
de conservação superior ao verificado no troço 8A. 

Por outro lado, embora ambos os troços atravessem a área territorial da alcateia de lobo-ibérico da serra da 
Aboboreira, o troço 8B fá-lo em zonas mais nucleares para a referida alcateia. 

• Troço 9 – Este troço é composto por 5 alternativas (9A a 9E) que estabelecem a interligação entre os dois troços 
8A e 8B e o troço 10, através de dois corredores alternativos.  

As áreas atravessadas pelo troço 9, em qualquer das alternativas, são menos sensíveis que as anteriores, do 
ponto de vista do factor ecologia, uma vez que esta zona já se encontra muito afastada do Sítio Alvão/Marão e, 
por outro lado, trata-se de uma zona com maior ocupação humana e agrícola, com habitats mais perturbados e, 
por conseguinte, com menor valor conservacionista. Apesar disso, verifica-se que a opção 9B acompanha 
algumas áreas com o habitat prioritário 91E0*-Florestas aluviais de Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior, 
enquanto a alternativa 9C+9D+9E incide sobre algumas zonas de carvalhais, embora de reduzida extensão. 
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• Troço 10 – Este troço, estudado num único corredor sem alternativas, tem uma pequena extensão, 
atravessando manchas florestais descontínuas de pinheiros e carvalhos, numa zona com elevações e, por 
conseguinte, com algum impacte em termos visuais.  

• Troços 11A e 11B – Estes troços localizam-se numa área mais perturbada, nas proximidades de Carrapatelo, 
onde se verifica alguma implantação populacional. A proximidade ao vale do rio Douro torna estes terrenos 
bastante declivosos. Por outro lado, a elevada presença humana implica uma perturbação significativa, pelo que 
não se prevê que o projecto tenha impactes significativos nos valores naturais em presença. 

Destaca-se a ocorrência de alguns espaços florestais compostos por azinhal (Quercus rotundifolia) no troço 11A. 

• Troço 12 – Este troço faz a ligação à subestação do Carrapatelo e circunscreve-se à área da barragem. Embora o 
EIA preveja a perda garantida de áreas de bosque misto, esta é uma zona com forte pressão antropogénica, 
apresentando-se os biótopos muito fragmentados. 

7.1.2 Identificação e Avaliação de Impactes 

• Troço 1 – Durante a fase de construção, os impactes associados à implantação do troço 1, e, de uma forma 
geral, a todo o projecto, estão relacionados com a abertura de trilhos até aos locais de implantação dos apoios, 
a abertura dos caboucos para execução das fundações dos apoios e a abertura da faixa de protecção à linha. 
Estes trabalhos, para além dos impactes referidos, obrigam ao aumento da presença humana para a sua 
execução, daqui resultando, não apenas a perda de habitat para diversas espécies e, designadamente, espécies 
com elevado estatuto de conservação, mas também a alteração do comportamento das espécies faunísticas em 
resultado da perturbação causada pela presença humana. 

Na fase de exploração, os principais impactes que há a assinalar resultam da possibilidade de mortalidade de 
aves e quirópteros associada a colisões com a linha, bem como à alteração do comportamento das aves, em 
resultado da presença deste elemento e do efeito barreira que induz. Há também que assinalar que as acções 
de manutenção da linha eléctrica durante o período reprodutor das aves podem causar a perturbação das aves 
nos ninhos e que a manutenção das faixas de gestão do combustível pode provocar a fragmentação do habitat, 
com as consequências que isso acarreta para as espécies faunísticas. 

• Troço 2 – Os impactes previsíveis durante a fase de construção são semelhantes aos descritos para o troço 1, 
enquanto na fase de exploração, em virtude do corredor migratório assinalado, deve considerar-se a forte 
probabilidade de mortalidade de avifauna, bem como o efeito barreira que a linha pode causar sobre esta rota 
migratória. 

Face à inevitabilidade do atravessamento do vale da ribeira de Loivos, deve proceder-se à minimização dos 
impactes sobre a mortalidade de aves por colisão com a linha, através da sua sinalização intensiva, de acordo 
com o Manual de apoio análise de projectos relativos à instalação de linhas aéreas de distribuição e transporte 
de energia eléctrica (ICNB, 2010).  

• Troço 3 – Na fase de construção, ambas as alternativas têm como principais impactes a abertura de trilhos até 
aos locais de implantação dos apoios, a abertura dos caboucos para execução das fundações dos apoios e a 
abertura da faixa de protecção à linha, que, no caso do troço 3A, afectarão muito provavelmente a zona bem 
conservada de carvalhal com castanheiros e pinheiros, junto ao rio Tâmega. A movimentação de máquinas e 
veículos afectos à obra e o aumento da presença humana e o ruído das acções associadas à implantação do 
projecto poderão também ser fonte de perturbação das espécies faunísticas. 

Os impactes durante a fase de exploração estão, mais uma vez, associados à mortalidade de aves e quirópteros 
por colisão, sendo que, no troço 3A, o atravessamento do rio Tâmega incrementará a probabilidade de 
mortalidade de aves por colisão, uma vez que os vales dos rios constituem corredores de dispersão por 
excelência, para este grupo. 

• Troço 4 – Na fase de construção, os impactes causados pelos respectivos trabalhos, os quais decorrem da 
abertura de trilhos até aos locais dos apoios, a abertura dos caboucos para execução das fundações e a abertura 
da faixa de protecção à linha assumem assim uma incidência acrescida, na medida em que podem afectar, não 
apenas o comportamento do lobo-ibérico, em virtude da maior perturbação, mas também o seu habitat, 
destruindo locais de abrigo. 

A manutenção da linha e da faixa de protecção à linha constituem, para além dos impactes associados à colisão 
da avifauna, factores acrescidos para o lobo-ibérico que, considerados no conjunto do projecto do SET, podem 
efectivamente pôr em causa a presença da espécie nesta zona. 
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De referir que o presente EIA considera apenas uma possibilidade de corredor para este troço. 

• Troços 4A e 4B – Face à existência de habitats naturais prioritários, os impactes associados à instalação do 
projecto no troço 4B são particularmente gravosos, na fase de construção, devido à abertura de trilhos até ao 
local dos apoios, à abertura dos caboucos para execução das fundações dos apoios e à abertura da faixa de 
protecção à linha, que afectará muito provavelmente estes habitats. Adicionalmente, a perturbação causada 
pelo aumento da presença humana, associada ao desenvolvimento do projecto, poderá conduzir à alteração do 
comportamento das espécies faunísticas. A estes impactes há que adicionar a possibilidade da instalação de 
espécies exóticas invasoras, favorecidas pela destruição da vegetação autóctone. 

No que diz respeito à fase de exploração, a intersecção de uma área sensível para aves de rapina é propiciadora 
da mortalidade destas aves por colisão com a linha, bem como da alteração do seu comportamento por acção 
do efeito barreira causado pela linha, com a possível criação de áreas de exclusão. 

A visita ao terreno permitiu constatar a presença de valores naturais bem conservados, nomeadamente os 
habitats naturais referidos. 

Uma vez que a alternativa 4A não interfere com a Área Classificada nem abrange áreas significativamente 
importantes, em termos de habitat, os seus impactes sobre os sistemas ecológicos serão significativamente 
menores.  

• Subestação de Ribeira de Pena (SRPN) e Troço 5 – Na fase de construção, e face à área de habitat 4020*-
Charnecas húmidas temperadas de Erica ciliaris e Erica tetralix existente na localização C, dificilmente este 
habitat não será afectado pela construção da SRPN. Os impactes resultarão da instalação da própria subestação, 
mas também da abertura de acessos, da instalação de estaleiros e de áreas de depósitos, que acarretarão a 
destruição destes biótopos. Além disso, é previsível que o aumento de presença humana e a movimentação de 
máquinas e veículos afectos à obra causem perturbação sobre as espécies faunísticas ocorrentes, mais 
problemáticas numa área mais sensível como é a localização A. 

Na fase de exploração da subestação, os impactes previsíveis resultarão essencialmente da mortalidade de aves 
de rapina que habitualmente utilizam a área, em virtude da confluência de várias linhas eléctricas para a 
subestação, mas também do próprio funcionamento desta. Poderá, por exemplo, ocorrer uma alteração do 
comportamento das espécies avifaunísticas, com eventual criação de áreas de exclusão junto da subestação e 
das linhas que para ela confluem. 

• Troços 6A e 6B – Neste troço (6A e 6B), os impactes previsíveis da implementação do projecto resultarão, na 
fase de construção, da abertura de trilhos até aos locais dos apoios, a abertura dos caboucos para execução das 
fundações dos apoios e a abertura da faixa de protecção à linha. A estes impactes sobre a flora e vegetação 
deve adicionar-se a perturbação sobre as espécies faunísticas, resultante do aumento da presença humana e do 
ruído decorrente das acções associadas à implantação do projecto. 

Na fase de exploração, os impactes são relativamente comuns a todos os troços, resultando da mortalidade de 
aves e quirópteros por colisão com a linha, bem como da possibilidade de criação de áreas de exclusão para as 
primeiras. Além disso, a manutenção da linha e da faixa de protecção acarretam impactes sobre os valores 
naturais também durante a fase de exploração desta, implicando a destruição de biótopos que podem ser 
relevantes para algumas populações animais, em particular como fornecedores de abrigo. 

Destaca-se a proximidade do corredor 6B a áreas relevantes para a Cegonha-preta, pelo que se prevê que esta 
espécie seja significativamente afectada pela instalação desta linha. 

Quanto à afectação de uma área de habitat natural 4020*-Charnecas húmidas temperadas de Erica ciliaris e 
Erica tetralix no início do troço 6A, considera-se que esta situação poderá ser minimizada com uma selecção 
adequada do corredor e dos locais de implantação dos apoios. 

• Troço 7 – Os impactes deste troço ao nível da fase de construção resultam da abertura de trilhos até ao local 
dos apoios e da abertura dos caboucos para execução das fundações dos apoios e da abertura da faixa de 
protecção, bem como da perturbação causada pelo aumento da presença humana e pela circulação de 
máquinas e veículos associados à obra. No entanto, face ao reduzido valor conservacionista dos habitats em 
presença, considera-se que este impacte não acarretará problemas significativos desta índole. 

Na fase de exploração, os impactes resultarão da possibilidade de colisão de aves e quirópteros com a linha, 
bem como da manutenção da mesma e da faixa de protecção, que implicará a destruição do habitat. 

• Subestação de Fridão (SFD) – Face à inexistência de áreas com importância conservacionista, não se prevê 
impactes significativos nos sistemas ecológicos.  
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• Troço 8 – Tendo em consideração que a abertura de trilhos até aos locais dos apoios e a abertura da faixa de 
protecção à linha são impactes susceptíveis de afectar os biótopos existentes na zona de atravessamento do rio 
Olo, deve ser feita uma cuidadosa selecção do traçado final da linha, para que a sua incidência sobre os 
referidos habitats seja minimizada. 

Face ao atravessamento do Sítio Alvão/Marão e da IBA das Serras do Alvão e do Marão, devem ser 
estabelecidas, na parte do troço que atravessa a referida Área Classificada, as medidas de minimização da 
mortalidade de aves por colisão, preconizada no Manual de apoio análise de projectos relativos à instalação de 
linhas aéreas de distribuição e transporte de energia eléctrica (ICNB 2010), ou seja, a sinalização da linha através 
da instalação de sinalizadores para a avifauna. 

• Troços 8A e 8B – Face ao atravessamento de zonas mais nucleares da alcateia de lobo-ibérico da serra da 
Aboboreira, é previsível que existam impactes significativos sobre esta espécie pela implantação do troço 8B. A 
este respeito é de referir que os impactes deste tipo de infra-estrutura que se poderão fazer sentir sobre o lobo-
ibérico, como já foi referido anteriormente, resultam, não só da perturbação provocada durante a fase de 
construção, através do aumento da presença humana e ruído decorrentes das acções associadas à implantação 
do projecto, mas também da abertura e manutenção da faixa de segurança da linha, a qual implica a destruição 
da cobertura vegetal e, por conseguinte, redução da disponibilidade de abrigo para os indivíduos da espécie. 

Ao atravessar habitats melhor conservados, o troço 8B é mais susceptível de causar mortalidade sobre aves e 
quirópteros que utilizam preferencialmente esses habitats, comparativamente com o troço 8A, que atravessa 
áreas com menor valor conservacionista e mais perturbadas. 

• Troço 9 – Verifica-se que o troço 9B é significativamente mais curto do que a conjugação dos troços 9C+9D+9E, 
pelo que o risco de mortalidade da avifauna e dos quirópteros por colisão é menor. Contudo, o troço 9B implica 
uma maior afectação do habitat 91E0*-Florestas aluviais de Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior. Considera-se 
que a afectação do habitat referido pode ser minimizada com uma cuidadosa selecção do corredor final e dos 
locais dos apoios. 

• Troço 10 – Em relação aos impactes que o projecto poderá implicar neste troço, e para além da questão 
paisagística já referida, na fase de construção, incidem sobretudo sobre a destruição do coberto vegetal pela 
abertura de trilhos até aos locais dos apoios, pela abertura dos caboucos para execução das fundações dos 
apoios e pela abertura da faixa de protecção à linha. Estes impactes não se podem considerar relevantes, do 
ponto de vista conservacionista, dada a natureza dos biótopos em presença. Quanto à fase de exploração, a 
mortalidade de aves e quirópteros é um factor a ter em conta em todos os troços da linha, embora, em habitats 
menos importantes como estes, seja previsível uma menor utilização por parte destes grupos. 

Neste troço as medidas de minimização a implementar passam por uma adequada selecção do traçado final da 
linha e dos locais de implantação dos apoios, a fim de reduzir a afectação dos espaços melhor conservados. 

• Troços 11A e 11B – O troço 11B possui menor comprimento e menor proximidade em relação ao Sítio Rio Paiva. 
Destaca-se a existência de alguns espaços florestais compostos por azinhal (Quercus rotundifolia) no troço 11A, 
o que poderá condicionar esta opção. No entanto, desde que seja feita uma adequada selecção do corredor e 
dos locais dos apoios, podem minimizar-se os impactes da linha sobre este biótopo, permitindo ao mesmo 
tempo atenuar o forte impacte paisagístico que representa a opção 11B. 

• Troço 12 – Face às características desta área, com forte pressão antropogénica e biótopos muito fragmentados, 
não se prevêem impactes significativos sobre os valores naturais. 

Este troço desenvolve-se sobre o rio Douro, podendo, na fase de exploração, colocar-se alguns problemas em 
termos de colisão da avifauna. De acordo com o Manual de apoio análise de projectos relativos à instalação de 
linhas aéreas de distribuição e transporte de energia eléctrica (ICNB 2010), os vales dos grandes rios constituem 
por excelência corredores de dispersão para aves de rapina, aumentando assim os riscos de colisão destas com 
linhas de distribuição e transporte de energia. Desta forma, deverão ser previstas medidas que propiciem a 
minimização dos riscos de colisão de aves e quirópteros.  

7.1.3 Análise Comparativa de Alternativas 

 Troço 1A/Troço 1B 

A alternativa menos desfavorável é o Troço 1B, face à maior proximidade do troço 1A a áreas sensíveis, 
devendo, no entanto, ser feita uma cuidadosa selecção do traçado final da linha e dos locais de colocação dos 
apoios, de forma a minimizar a afectação das formações boscosas existentes. De igual forma, deverá ser feita uma 
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cuidadosa gestão das faixas de combustível durante a fase de exploração, a fim de evitar, tanto quanto possível a 
afectação destas formações. 

 Troço 3A/Troço 3B 

A alternativa menos desfavorável é o Troço 3B, uma vez que afecta menor extensão de habitats naturais e evita 
o duplo atravessamento do rio Tâmega. 

 Troço 4A/Troço 4B 

A alternativa menos desfavorável é o Troço 4A, face à intersecção do troço 4B com o Sítio Alvão/Marão e com a 
IBA das Serras do Alvão e do Marão, numa área de elevada sensibilidade para rapinas e em que ocorrem habitats 
naturais importantes, inclusivamente prioritários, em termos de conservação, e considerando os efeitos cumulativos 
sobre estes valores naturais que advirão necessariamente da instalação de três linhas de muito alta tensão no 
corredor seleccionado. 

 Troço 6A/Troço 6B 

A alternativa menos desfavorável é o Troço 6A, pelo maior impacte do troço 6B sobre valores naturais. 

 Troço 8A/Troço 8B 

A alternativa menos desfavorável é o Troço 8A, face à existência de impactes mais significativos no troço 8B. 

 Troço 9B/Troço 9C+9D+9E 

A alternativa menos desfavorável é o Troço 9B, considerando que a opção 9C+9D+9E é mais extensa e que os 
impactes no troço 9B são passíveis de minimização. 

 Troço 11A/Troço 11B 

A alternativa menos desfavorável é Troço 11A, desde que sejam adoptadas as medidas de minimização acima 
mencionadas, considerando-se igualmente possível a alternativa 11B. 

 Localização A e C da SRPN e troços associados 

A alternativa menos desfavorável é a localização A da SRPN, dada a menor sensibilidade da localização A e da 
necessidade de menor movimentação de terras nesta opção. 

Face à posição assumida em relação ao troço 4B, considera-se que também as alternativas que derivam desse 
troço (5F, 5G, 5H e 5I) são inviáveis. 

Quanto às alternativas 5A, 5B, 5C, 5D e 5E, todas derivadas do troço 4A, estão relacionadas com as possíveis 
localizações da SRPN. Considerando a análise feita para a localização desta subestação e considerando-se a 
localização C da SRPN como desfavorável, as opções para o troço 5 que derivam desta opção, ou seja, as alternativas 
5D e 5E, são também desfavoráveis. 

No que diz respeito às alternativas 5A, 5B e 5C, importa referir que as duas primeiras estão associadas ao 
corredor 6A, enquanto a alternativa 5C está associada ao corredor 6B. Tendo sido considerado o troço 6A como 
preferencial, considera-se preferencial a alternativa 5A, por se localizar mais afastada do Sítio Alvão/Marão, fazendo 
a ligação à SRPN a norte, sendo ainda a que apresenta uma menor extensão da linha eléctrica. 

 Localização A e C da SFD e troços associados 

A alternativa menos desfavorável é a localização A da SFD, face ao baixo valor conservacionista do biótopo 
acacial, conjugado com a menor movimentação de terras necessária para a execução do projecto na localização A, 
como ainda no facto de esta localização estar ligeiramente mais afastada do Sítio Alvão/Marão. 

Uma vez que o troço associado à localização A da SFD é o Troço 7B, considera-se este o mais adequado.  

 

Relativamente aos restantes troços em avaliação, para os quais não foram apresentadas alternativas, considera-
se que os impactes inerentes à implantação da linha nos corredores dos troços 2, 8, 10 e 12 são passíveis de 
minimização, de acordo com as medidas apresentadas no capítulo 12 do presente parecer. 

Quanto ao Troço 4, para o qual não foram apresentadas alternativas, considera-se que o traçado proposto 
implica impactes negativos muito significativos.  
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7.2 Ordenamento do Território e Usos do Solo 

7.2.1 Caracterização da Situação Actual 

Para análise do Uso do Solo, o EIA recorreu à Carta de Ocupação do Solo (CORINE Land Cover 2006), 
disponibilizada pelo IGP, tendo completado o estudo com trabalho de campo nos troços propostos e com a análise 
interpretativa de ortofotos.  

Constata-se que a classe de ocupação dominante no interior dos troços e localizações em estudo corresponde a 
povoamentos florestais de pinheiro (cerca de 23% da área ocupada pelos troços em estudo), seguida das áreas 
ocupadas por matos (cerca de 14% da área ocupadas pelos troços). Nas áreas agrícolas, os prados adquirem maior 
expressão (cerca de 7%). Por oposição, verifica-se que as galerias ripícolas e as áreas humanizadas consistem nas 
classes menos representativas.  

As áreas florestais são a classe mais representativa, destacando-se, além dos povoamentos de pinheiros, as 
matas de folhosas e resinosas e as matas mistas. Os espaços florestais encontram-se localizados sobretudo na zona 
centro e norte da área de estudo, nos concelhos de Vila Pouca de Aguiar, Ribeira de Pena, Mondim de Basto e 
Amarante.  

As áreas agrícolas com maior expressão são os cultivos de regadio ou sequeiro associados a culturas 
permanentes (pomares, olivais, souto manso, nogueirais, vinhas) e a agricultura com espaços naturais, dispersas por 
toda a área de estudo. Ocorre ainda uma vasta área ocupada por sistemas culturais e parcelares complexos (zonas 
agrícolas com mistura de culturas, por vezes associadas à presença de pequenos apoios agrícolas).  

A área de estudo apresenta uma ocupação edificada com uma representação maioritariamente dispersa, apesar 
de se registar a presença de áreas mais consolidadas como é o caso da vila de Ribeira de Pena (sede de concelho) e 
da área periférica da vila de Mondim de Basto, designada por Serra. A área de estudo abrange ainda inúmeros 
aglomerados urbanos dispersos e de pequenas dimensões, sendo que o povoamento é, na maioria dos casos, do 
tipo linear concentrado ao longo das principais vias de comunicação. 

Identificam-se, no interior da área de estudo, áreas industriais constituídas por várias zonas de extracção 
mineira (pedreiras) junto a Sabroso de Aguiar (Vila Pouca de Aguiar) e a Norte da Senhora da Graça (Mondim de 
Basto). Para além das zonas de extracção mineira, de acordo com a informação facultada pela DGEG, existem várias 
pedreiras na proximidade de Vilar de Ferreiros, em Mondim de Basto, uma pedreira em Lamelas (Ribeira de Pena 
(Salvador)), uma concessão mineira - Vieiros (Amarante) e uma área em recuperação - Adória (Ribeira de Pena). 

Do confronto com os instrumentos de gestão territorial de âmbito municipal e local, verifica-se ainda a presença 
dos seguintes espaços industriais: Parque industrial da Portela de Santa Eulália – Ribeira de Pena; Espaço industrial 
em Gondar – Amarante; Espaço industrial em Campelo – Baião; Zona industrial de Mondim de Basto; Zona 
Empresarial de Santa Eulália – Ribeira de Pena.  

Segundo o EIA, de acordo com a informação facultada pela Direcção Regional da Agricultura do Norte (DRAP-N), 
existem 41 regadios tradicionais na área de estudo, ocupando uma área total de cerca de 1370 ha, cujo total 
atravessado pelos corredores alternativos perfaz, aproximadamente, 152 ha, a maior parte dos quais incluídos nos 
troços 8B, 5B, 5D e 6B. 

As áreas de vegetação diversa, constituídas por matos e vegetação esparsa, ocorrem sobretudo na zona Sul da 
área de estudo (concelhos de Baião e Marco de Canaveses), onde assume maior representatividade.  

Nos troços alternativos realçam-se as seguintes ocupações do solo, de acordo com a caracterização apresentada 
no EIA: 

• Troço 1A – A ocupação do solo é caracterizada maioritariamente pelos povoamentos de castanheiros, sendo 
notória a presença de soutos adultos já bem formados, bem como plantações jovens. Estes povoamentos são, 
em muitos casos, limitados e intercalados por ocupação agrícola com culturas de sequeiro. São também 
frequentes as manchas com floresta de folhosas compostas maioritariamente por carvalhos, os povoamentos 
de pinheiro bravo, e algumas manchas de floresta mista composta maioritariamente por pinheiro e carvalho. Os 
matos registados são dominados essencialmente por giestas e tojo sendo que em alguns casos se verifica a 
presença pontual de regeneração de carvalhos. Não foi verificada qualquer tipo de ocupação humana neste 
troço. 

• Troço 1B – As zonas mais baixas são ocupadas maioritariamente por culturas de sequeiro, soutos, matos e 
lameiros, e as zonas mais altas são ocupadas com florestas mistas de folhosas e resinosas compostas 
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essencialmente por pinheiros e carvalhos. O troço atravessa o ribeiro do Pontão onde é notória a presença de 
galeria ripícola bem formada, constituída maioritariamente por freixos, amieiros e salgueiros, antecedida por 
uma mancha contínua de floresta mista de pinheiros e carvalhos. Não se verifica, em toda a extensão do troço, 
indícios de ocupação humana.  

• Troço 3A – O troço tem início no atravessamento do rio Tâmega, passa a Oeste da freguesia de Sobradelo, e 
nesta zona verifica-se a presença de sobreiros e medronheiros dispersos na mata de pinheiro. Um pouco mais a 
Sul, atravessa pequenos aglomerados habitacionais onde as vinhas e as plantações de milho em socalcos com 
olival disperso têm alguma expressividade. O troço cruza novamente o rio Tâmega, com uma pequena represa, 
e nesta zona existe o Parque de Merendas e Lazer de Lama da Bouça. Predominam os povoamentos de 
pinheiros, sendo que as linhas de água concentram resinosas adultas misturadas com algumas folhosas, e as 
restantes zonas onde predominam a regeneração de pinheiros jovens, os matos de giesta e afloramentos 
rochosos. Entre as freguesias de Adagoi e Vilarinho de S. Bento, cruza um aglomerado populacional que fará 
parte de Adagoi. 

• Troço 3B – Este troço tem início a Norte da freguesia de Arcossó, abrangendo ainda um pequeno fragmento do 
rio Tâmega. A componente agrícola da envolvente dos aglomerados habitacionais que trespassa é 
essencialmente caracterizada pelas vinhas e olival que se concentram nas linhas de água, sendo que a maior 
área corresponde à ocupação florestal de matas de pinheiro. A Sul da ribeira de Oura até ao lugar do Vale das 
Tábuas existe uma área ardida. O troço é então atravessado pela estrada onde se concentram alguns 
aglomerados habitacionais. No lugar de Veiga da Chã, o corredor é atravessado pela A24. O troço cruza a 
estrada que liga as freguesias de Carrazedo de Bragado, a Oeste, e Vilela da Cabugueira, a Este, onde se insere 
um aglomerado habitacional cuja envolvente é caracterizada pela presença de manchas de folhosas e resinosas, 
vinha, olivais dispersos e plantações de milho.  

• Troço 4A – Este troço, totalmente incluído no concelho de Ribeira de Pena, atravessa um aglomerado 
habitacional na freguesia de Fonte do Mouro. A envolvente é caracterizada pela presença de hortas, árvores de 
fruto e folhosas. Mais para SO cruza um outro aglomerado habitacional na freguesia de Seixas, sendo que a 
envolvente desta zona é caracterizada pela presença de vários socalcos de pedra com vinha e olival disperso, 
muito arborizada com folhosas e árvores de fruto. A linha de água que aqui cruza possui uma galeria ripícola 
bem formada com presença de várias folhosas como carvalhos e castanheiros. Existem alguns aglomerados 
habitacionais no limite da estrada e matas de carvalho e povoamentos de pinheiro nas zonas envolventes. De 
destacar o cruzamento de parte da zona industrial de Ribeira de Pena. 

• Troço 4B – O início deste troço é caracterizado por uma área de cortes florestais em regeneração, alternados 
com novas plantações de pinheiro. Não se verificou o atravessamento de nenhum aglomerado habitacional, 
apenas de um armazém de apoio agrícola. O troço é atravessado pela A7 e, para Sul da auto-estrada, a 
ocupação é feita pelos matos de tojo e giesta com algumas pontuações dispersas de pinheiros, e pelos 
afloramentos de rocha. O troço cruza aqui o vale do rio Louredo, onde é visível uma galeria ripícola bem 
formada com presença de várias folhosas. Atravessa o aglomerado habitacional da Póvoa e zonas periféricas 
dos aglomerados da Portela de Santa Eulália e Santa Eulália. 

• Troço 5A – Neste troço, verificou-se a existência de uma casa de habitação e algumas edificações de apoio 
degradadas. A ocupação é caracterizada pela existência de prados limitados por castanheiros e carvalhos nos 
leitos de cheia das linhas de água, pela vegetação ripícola e, na envolvência, a ocupação florestal é feita por 
manchas de pinheiros dispersos e zonas de matos esparsos de giesta, algum tojo e fetos. O extremo Oeste do 
troço situa-se numa zona mais ou menos aplanada, o extremo Este inclui o vale do Alto da Raposa e possui uma 
galeria ripícola bem formada na linha de água. 

• Troço 5B, 5C, 5E, 5D, 5F, 5I – Estes troços coincidem parcialmente entre si e permitem a ligação das linhas às 
localizações alternativas das subestações. 

O troço 5B desenvolve-se a nordeste do marco geodésico de Calvos. Não se verifica em toda a extensão do 
troço indícios de ocupação humana. As zonas de encosta deste troço caracterizam-se pela ausência de 
vegetação, ou pelos matos rasteiros muito esparsos e pelos afloramentos de rocha, sendo que nas zonas de 
cumeada se verificam algumas zonas com povoamentos de pinheiro alternadas com zonas de corte. 

Os troços 5C e 5E, parcialmente coincidentes, localizam-se em zonas de cumeada e meia encosta, e são 
caracterizados pela ausência de vegetação ou por matos rasteiros muito esparsos, e pelos afloramentos de 
rocha. Nestes troços são existem indícios de ocupação humana. 
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O troço 5D inclui grandes áreas de afloramentos rochosos e matos muito esparsos pouco densos, alternados por 
vegetação herbácea e matos de giesta, tojo e carqueja, existindo algumas pontuações de folhosas e resinosas. 
Na sua extensão para Este apresenta um pequeno aglomerado habitacional, e uma zona de prados na 
confluência de duas linhas de água orientadas para o vale do rio Louredo. A extensão Sul é atravessada pela A7, 
onde é possível notar uma faixa de terreno sem coberto ou com afloramentos de rocha. O troço é atravessado 
pelo vale do rio Louredo. 

Os troços 5F e 5G, parcialmente coincidentes, são caracterizados pelo atravessamento do rio Louredo com 
galeria ripícola bem formada, com uma mancha de mata mista de folhosas e resinosas com carvalhos, pinheiros 
e eucaliptos, afloramentos de rocha e maioritariamente por matos rasteiros de carqueja, urze, fetos e giesta 
com pontuações de pinheiros. 

Os troços 5H e 5I são totalmente caracterizados pelos matos rasteiros de giesta, fetos e tojo com algumas 
manchas dispersas de carvalhos e por pequenos afloramentos de rocha.  

• SRPN A – Nas zonas mais deprimidas, coincidentes com linhas de água, são frequentes os prados húmidos, 
limitados por folhosas como carvalhos e castanheiros. Também são evidentes os afloramentos de rocha, 
dispersos pela área, e existem vestígios de movimentação do solo, aquilo que se afigura como uma antiga 
pedreira. De notar ainda a presença de uma pequena mancha de bétulas, de algumas manchas com 
povoamentos mistos de folhosas e resinosas, e uma pequena plantação de milho. Na área estudada, existem 
dois pequenos aglomerados habitacionais. 

• SRPN C – Localiza-se no Alto da Armada, a Sul do rio Louredo. A maior ocupação da área é caracterizada pela 
presença de zonas de solo descoberto, com concentração de vegetação herbácea nas linhas de água, e nas 
zonas mais altas pela existência de afloramentos rochosos. Existem ainda manchas muito esparsas com 
ocupação florestal onde é evidente a presença de pinheiros e folhosas. Não existem indícios de ocupação 
humana na área delimitada para a subestação.  

• Troço 6A – A parte inicial deste troço, a Sudoeste da freguesia de Formoselos, é caracterizada pelas plantações 
de milho e vinha em socalcos, pelas plantações de milho, e na envolvente de um grande armazém, pelas 
manchas dispersas de folhosas como o carvalho e os plátanos, e algumas oliveiras e sobreiros dispersos. 

Segue-se uma mancha com ocupação florestal de pinheiro bravo, onde se situa na parte inicial uma casa de 
habitação. O troço é atravessado pela A7 a Norte do rio Louredo. Cruza o monte da Senhora da Graça (a meia 
encosta e junto das pedreiras) e aqui a ocupação é feita pelos matos rasteiros, entre o lugar de Seixas e a 
freguesia de Campos, onde cruza pequenos aglomerados habitacionais. Aqui a ocupação é dominada pelas 
vinhas em socalcos, matas de eucalipto e matos rasteiros com regeneração de pinheiros. O lugar de Couto é 
caracterizado pela ocupação florestal com matas de pinheiro, com zonas de corte. No desenvolvimento a Oeste 
da freguesia de Serra, o troço cruza uma indústria madeireira. Atravessa o aglomerado habitacional de 
Carrazedo, caracterizado pelos prados húmidos na zona de vale do Rio Cabril que atravessa o troço, e matas de 
folhosas caracterizadas pela presença de sobreiros adultos, carvalhos, pinheiros e eucaliptos. O corredor 
atravessa então o aglomerado habitacional de Peredo, e este local é caracterizado pelos prados junto às linhas 
de água e pelas vinhas em socalcos, que alternam com prados ou plantações de milho. Até passar a Norte de 
Paradança, numa zona elevada onde existe um marco geodésico, o corredor caracteriza-se pelos matos 
rasteiros de fetos, urze e carqueja, e casualmente pontuações de pinheiros jovens. Inicia então, até ao final do 
troço, uma extensa área de ocupação florestal dominada pelos povoamentos de pinheiro. 

• Troço 6B – Surge na continuidade do troço 5C e caracteriza-se na sua fase inicial pelos afloramentos de rocha 
alternados com zonas de solo descoberto e matos rasteiros mais ou menos densos. A ocupação florestal é 
caracterizada pelos povoamentos de pinheiro, intercalados por manchas de corte, e por matos rasteiros com 
pontuações de rebentos jovens de pinheiro, aparentemente áreas ardidas em regeneração. São evidentes áreas 
mais ou menos extensas com matos rasteiros muito esparsos com pequenas zonas de solo descoberto. O troço 
é cruzado pela A7, e no seu desenvolvimento para Sul, é atravessado pelo rio Louredo e pela EN312. O troço 
cruza a estrada que liga as freguesias de Vilar de Ferreiros a Vilarinho, onde se encontram pequenos 
aglomerados habitacionais. Junto à Ribeira da Velha é evidente a existência de uma mancha de folhosas a que 
se segue um povoamento de pinheiro. O troço cruza um outro aglomerado habitacional, e um conjunto de casas 
de pedra e moinho em restauro no lugar da Pedreira, toda a envolvente é caracterizada pela ocupação florestal 
com povoamentos de pinheiro e presença de manchas de eucalipto. Cruza um estaleiro e um aglomerado 
habitacional da freguesia de Paradança. 
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• SFD A – Esta área é atravessada pela EN312 e a sua ocupação é essencialmente feita por matas densas de 
eucaliptos e acácias, por matas de pinheiro e matos tipo sub-bosque de fetos e carqueja com pontuações de 
pinheiros jovens em regeneração. 

• SFD C – Parte desta área é coincidente com a área da subestação A, e é também atravessada pela EN 312. A 
ocupação desta área é feita maioritariamente por matas de pinheiro e matos rasteiros de fetos e carqueja com 
pinheiros jovens em regeneração. Nesta localização, não existe nesta área qualquer tipo de ocupação humana. 

• Troço 8A – Este troço tem início a Oeste de Aldeia Velha e termina próximo de Juncal. Junto a Aldeia Velha, o 
troço é atravessado por uma pequena área agrícola, constituída por vinha, seguindo-se uma pequena área de 
carvalhos, no alinhamento de uma pequena linha de água de carácter temporário. A Este de Merelhe Maio 
surge uma habitação de turismo envolta numa área onde predomina o pinheiro disperso. Junto a Venda da 
Giesta verifica-se a existência, no interior do troço, de um apoio agrícola e uma habitação com piscina, na 
envolvente das quais existem uma pequena área agrícola e paralelamente uma área de mata mista de carvalho, 
eucalipto, pinheiro. Segue-se uma área de matos de giesta. Verifica-se o atravessamento da EM1254. A Norte 
desta via existe uma habitação no limite do troço, envolta numa pequena área agrícola. A Este existe um apoio 
agrícola que serve igualmente uma pequena área agrícola. A Sul desta via, desenvolvem-se alguns matos, um 
pequeno povoamento de mimosas, uma área agrícola servida por vários apoios agrícolas, duas habitações e a 
Norte uma área agrícola abandonada. No limite Oeste desta área existe uma Quinta, localizando-se a sua Capela 
no interior do troço em estudo. A Este desta área encontra-se uma habitação, um apoio agrícola e uma área de 
matos. O troço atravessa a EN 321-1, junto ao qual existe um pequeno aglomerado populacional e uma 
habitação recente. O troço abrange parte dos edifícios da “Quinta de Soalhães”, bem como algumas habitações 
das povoações da Boavista e Devesas, que são servidas por uma área agrícola. Ao atravessar a EM 583, surge a 
maior área agrícola do troço, constituída essencialmente por vinha. No interior da área agrícola localizam-se 
três habitações, um armazém, uma área de estaleiro e uma habitação abandonada (em ruínas). 

• Troço 8B – O início deste troço ocorre após o aglomerado de Aldeia Velha, segue-se uma área ardida, e, até 
chegar à aldeia da Aboboreira, a ocupação maioritária é feita por vegetação herbácea. O troço atravessa o 
aglomerado habitacional de Senrradelas, constituído por hortas, plantações de milho, e manchas de folhosas 
junto às linhas de água. No desenvolvimento para Sul cruza pequenos aglomerados habitacionais na zona de 
Lavra onde são notórios os campos de milho, os prados naturais, manchas de folhosas e matos de giesta. O 
troço é atravessado pela EN321, junto à qual existe uma loja/fábrica de móveis e algumas habitações, e pela 
variante à EN 321, onde surgem pequenos povoamentos de eucaliptos, matos e manchas consideráveis de 
folhosas. 

• Troço 9A – O troço 9A, em ligação directa com o troço 8A, possui uma dimensão muito reduzida, na medida em 
que estabelece ligação com os troços de maior dimensão 9B e 9C. No interior do troço 9A observa-se a presença 
de matas de eucaliptos, com maior densidade a Sul. 

• Troço 9B – Este troço inicia-se com a sobreposição do aglomerado habitacional da Lombada (arredores do 
Juncal), e outros mais a Sul, o limite dos aglomerados é constituído pelas vinhas e plantações de milho em 
socalcos, e pelas árvores de fruto. Cruza aglomerados habitacionais de Paredes de Viadores, e no lugar da 
Quebrada surgem prados e zonas de ocupação agrícola. 

• Troço 9C – Este troço caracteriza-se pela presença de vegetação herbácea, com alguns afloramentos de rocha, 
com maior expressão na zona inicial do troço, expandindo-se este tipo de ocupação até à zona central. Ocorrem 
também zonas de folhosas nas linhas de água. Entra-se em seguida numa área ardida de eucaliptal no lugar de 
Crasto, limitada por mata de eucaliptos a Sul. 

• Troço 9D – À semelhança do troço 9A, consiste no prolongamento directo do troço 8B, e possui dimensões 
reduzidas. A sua ocupação é composta por vegetação herbácea e florestas de folhosas. 

• Troço 9E – O início deste troço, à semelhança do troço 9C, é caracterizado pela vegetação herbácea, 
afloramentos de rocha nas zonas mais elevadas, e concentração de folhosas nas linhas de água. Surge de 
seguida uma zona de vários aglomerados habitacionais mais próximos ou dispersos, sendo que existe muito 
casario na área. As zonas envolventes ao casario são sobretudo compostas pelos socalcos de vinha e plantações 
de milho, e pelas árvores de fruto e pelos pinheiros dispersos. Cruza vários aglomerados habitacionais, na zona 
de Passinhos de Baixo são visíveis alguns prados húmidos, e o atravessamento pela linha de caminhos-de-ferro. 

• Troço 11A – O início do troço é caracterizado pelos matos rasteiros com pontuações de arvoredo disperso e 
pela vegetação herbácea. Cruza um aglomerado habitacional e, na envolvente deste, a ocupação é feita pelas 
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matas de pinheiro, pelas vinhas em socalcos e pelas matas mistas. O troço cruza ainda o aglomerado de 
Carvalheira, onde a ocupação predominante é feita pelas matas de folhosas, e o aglomerado de Cardia, 
caracterizado pelos prados secos, e algumas vinha em socalcos. Até ao final do troço, a ocupação é feita pelas 
matas mistas mais ou menos densas, até cruzar o rio Douro. 

• Troço 11B – Este troço inicia-se com ocupação pelas manchas de pinheiro mais ou menos homogéneas, pelos 
matos rasteiros com pontuações de arvoredo e pelas manchas de folhosas nas linhas de água. No lugar do Mato 
cruza vários aglomerados habitacionais cuja envolvente é caracterizada pelas vinhas em socalcos. Na zona de 
Carrapatelo existe uma mancha de pinhal, manchas de folhosas e no extremo Este vinhas em socalcos. O troço 
termina limitado a Sul pelo Rio Douro. 

7.2.2 Identificação e Avaliação de Impactes 

Os impactes do projecto verificam-se na fase de construção, onde ocorrem os principais impactes, apesar de 
terem um carácter temporário, e na fase de exploração, prevalecendo ao longo da sua vida útil. Estando em análise 
corredores e localizações alternativas, apenas será possível enunciar os principais impactes gerais, face à tipologia 
de projecto e às características globais da área estudada. 

Relativamente às linhas eléctricas, as principais actividades passíveis de originar impactes ambientais na fase 
de construção são a instalação de estaleiros, a circulação de máquinas e veículos, o estabelecimento de acessos, a 
desmatação e decapagem, o abate ou corte de arvoredo na faixa de protecção, a abertura de caboucos e construção 
dos maciços de fundação e a implantação dos apoios. 

A abertura de caboucos, execução dos maciços de fundação e implantação dos apoios implicam a ocupação 
temporária de uma área de cerca de 400 m²/apoio, que inclui as áreas afectas às fundações dos apoios, as áreas de 
trabalho ocupadas pela grua utilizada para elevar o apoio e a generalidade da área de trabalho para cada apoio. 
Desta forma, a definição da magnitude e significância dos impactes encontram-se muito dependentes dos locais de 
implantação dos apoios, da localização das infra-estruturas de apoio à construção e dos acessos para esta fase. 

Ainda na fase de construção (e prolongando-se pela fase de exploração), será necessário assegurar uma faixa 
de protecção correspondente a um corredor de 45 m centrado no eixo da linha, onde, atendendo à presença de 
espécies arbóreas, poderá ser necessário proceder ao corte ou decote de espécies, especialmente daquelas de 
crescimento rápido, de forma a garantir as distâncias de segurança. 

Desta forma, nas áreas de ocupação florestal, e uma vez que os povoamentos de pinheiro são a ocupação 
dominante no interior dos troços em estudo, este impacte será significativo. 

No que respeita às áreas de ocupação agrícola, há predominância de prados e pequenas áreas de vinha e 
soutos, sobretudo em Ribeira de Pena e Marco de Canaveses. Os impactes são localizados às áreas de implantação 
dos apoios e são considerados pouco significativos, caso estes sejam localizados em zonas marginais das 
propriedades, com a menor afectação de áreas agrícolas.  

Quanto à ocupação de áreas edificadas, é previsível um impacte de baixa magnitude, uma vez que se verifica 
uma reduzida presença humana na maior parte dos troços em estudo (cerca de 1% da área dos troços em estudo), o 
que demonstra que o afastamento destas áreas foi um critério considerado na selecção prévia do traçado. O 
impacte terá maior significado nos troços 9B, 9E e 12. 

Na fase de exploração, salientam-se as restrições a usos do solo futuros dentro da faixa de protecção da linha e 
a manutenção da ocupação irreversível do solo na zona dos apoios. 

No que respeita à implantação das subestações, além da ocupação permanente da área da instalação, existem 
ainda os condicionamentos da ocupação da sua área envolvente, associados à entrada e saída de linhas. Estes 
impactes serão analisados no ponto seguinte, comparando as localizações alternativas de ambas as subestações. 

7.2.3 Análise Comparativa de Alternativas 

Do observado ao nível dos factores ambientais Ordenamento do Território (OT) e Uso do Solo (US), resulta que 
a análise das diferentes alternativas não possibilita a real avaliação dos impactes, atendendo a que nesta fase de 
Estudo Prévio, em que não há indicação da localização dos apoios das linhas eléctricas nem das subestações, mas 
apenas corredores e áreas alargadas de implantação, torna-se difícil a ponderação real das alternativas.  
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Contudo, é apresentada uma indicação geral das opções menos desfavoráveis, tendo em conta as 
características das áreas analisadas. 

 Troço 1A/Troço 1B 

Ambos os troços apresentam presença pontual de habitações, sem aglomerados no seu interior. O troço 1B 
possui uma ocupação florestal mais expressiva. Contudo, o Troço 1B apresenta menor afectação de área de RAN do 
que o troço 1A, pelo que se considera menos desfavorável. 

 Troço 3A/Troço 3B 

A alternativa menos desfavorável é o Troço 3A, uma vez que o troço 3B implica a afectação de uma área de 
RAN, a proximidade ou mesmo cruzamento da A24, enquanto o corredor do troço 3A inclui as periferias de duas 
povoações e o atravessamento do rio Tâmega duas vezes. Deverá, no entanto, ser garantido o máximo afastamento 
da povoação de Arcossó. 

 Troço 4A/Troço 4B 

A alternativa menos desfavorável é o Troço 4B, embora este troço implique uma maior afectação de espaços 
naturais, afecta menos áreas povoadas, enquanto o troço alternativo 4A implica uma proximidade a Ribeira de Pena, 
o cruzamento de parte da zona industrial de Ribeira de Pena, bem como o atravessamento de uma Área de turismo, 
recreio e desporto também em Ribeira de Pena. Por outro lado, o troço 4B implica o atravessamento da A7. 

 Troço 6A/Troço 6B 

O EIA considera que o Troço 6A é a melhor opção em matéria de OT, embora em questões de Usos do Solo a 
melhor opção seja o Troço 6B. Verifica-se que o troço 6B implica um maior atravessamento de Áreas potenciais de 
recursos geológicos, minerais e energéticos. O EIA refere a ocorrência de património com estatuto de protecção no 
troço 6A, o que implicaria o seu abandono a favor do troço 6B. No que respeita aos factores ambientais OT e US não 
se vê inconveniente a opção pelo Troço 6B. 

 Troço 8A/Troço 8B 

A alternativa menos desfavorável é o Troço 8A, uma vez que afecta menos espaços naturais e atravessa áreas 
menos povoadas, havendo, todavia, que evitar a afectação de uma Quinta cuja Capela se localiza no interior deste 
troço, bem como dos edifícios da “Quinta de Soalhães”. 

 Troço 9B/Troço 9C+9D+9E 

A alternativa menos desfavorável é o Troço 9B, uma vez que, para além de se encontrar no seguimento directo 
dos troços 8A e 9A, implica uma menor afectação de áreas de RAN do que o troço alternativo 9E. 

 Troço 11A/Troço 11B 

A alternativa menos desfavorável é Troço 11B pois implica uma menor afectação de aglomerados populacionais, 
aparentemente uma menor afectação de áreas de RAN, bem como uma menor área de intervenção no seu todo, 
não obstante apresentar uma maior abrangência de área de REN, mais propriamente de Áreas com risco de erosão. 

 Localização A e C da SRPN e troços associados 

No que concerne à localização da SRPN, a alternativa menos desfavorável em matéria de OT e US recai na 
Localização C. Esta opção enquadra-se no seguimento do troço 4B, não obrigando a grandes desvios, considerando-
se, todavia, que as diferenças entra as duas localizações não são substanciais pelo que se poderá também optar pela 
Localização A. A área da Localização A apresenta um aglomerado populacional e uma pequena área de Espaço 
natural. Ambas as opções são parcialmente afectadas pela Faixa de protecção do Heliporto de Ribeira de Pena e 
incluem no seu círculo condutas de abastecimento de água. A opção C apresenta ainda no seu limite SO uma Área 
potencial de recursos geológicos, minerais e energéticos que convém salvaguardar. Caso a opção final recaia sobre o 
troço 4A em detrimento do troço 4B, então a opção deverá incidir sobre a Localização A e não C. 

Quanto aos troços associados, uma vez que o Troço 5I é o mais afastado de um núcleo urbano. Quanto às 
condicionantes existentes, o troço 5G e 5I são equivalentes, pelo que o Troço 5I é o menos desfavorável. 

 Localização A e C da SFD e troços associados 

A alternativa menos desfavorável é a localização C da SFD, uma vez que a localização A para a SFD apresenta no 
seu interior parte de um Espaço Turístico, o que leva a optar pela hipótese C que apresenta apenas na sua periferia a 
mesma tipologia de espaço. Relativamente ao troço de linha associado, será necessariamente o Troço 7A. 
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7.3 Património 

7.3.1 Caracterização da Situação Actual 

7.3.1.1 Caracterização Geral 

Para a caracterização da situação de referência, foi inicialmente definida a Área de Estudo (AE), com 
aproximadamente 4 a 5,5 km de largura, a Área de Incidência Indirecta (AII), um corredor de 400 m de largura 
centrado no eixo da via, e a Área de Incidência Directa (AID), que consiste na área directamente afectada pela 
implantação do projecto, no caso definida como um corredor com 100 m de largura e de todas as áreas funcionais e 
infra-estruturas associadas ao projecto.  

O trabalho de campo realizado consistiu na prospecção selectiva dos troços que apresentavam alternativa e 
sistemática nos troços sem alternativa (troço comum). Desta forma efectuou-se a prospecção selectiva dos troços 
1A, 1B, 3A, 3B, 4A, 4B, 5A, 5D, 5E, 5F, 5G, 5H, 5I, 6A, 6B, 7A, 7B, 8A, 8B, 9A, 9B, 9C, 9D, 9E, 11A e 11B, e, 
pontualmente, nas zonas envolventes, com vista à relocalização dos sítios referidos na pesquisa documental. Foi 
efectuada apenas a prospecção sistemática dos troços 2, 4, 8 e 10.  

Por se tratar de um Estudo Prévio, desconhece-se a localização de apoios ou outras infra-estruturas (acessos e 
estaleiros) pelo que os mesmos também não foram objecto de prospecção sistemática. 

É referido no EIA que grande parte da área prospectada apresenta um denso coberto arbustivo e florestal, o que 
condicionou a visibilidade do solo. Considera-se esta metodologia adequada ao tipo de projecto e à fase em que este 
foi apresentado, no contexto da AIA. 

Da aplicação da referida metodologia resultou a identificação na pesquisa documental de 674 ocorrências 
patrimoniais localizadas no interior da área de estudo ou na sua envolvente próxima de 200 m, das quais 220 são 
arqueológicas, a que acrescem 3 que, além da natureza arqueológica, possuem natureza etnográfica (29 e 36) e 
arquitectónica (65). Foram identificadas 314 ocorrências arquitectónicas e 137 etnográficas. 

Deste conjunto de ocorrências, 75 situam-se no interior ou na envolvente imediata (ocorrências arqueológicas, 
até um máximo de 200 m, e ocorrências arquitectónicas e etnográficas até um máximo de 50m). 

Para além destas ocorrências, foram identificadas 52 novas ocorrências, através do trabalho de campo, quase 
todas de cariz etnográfico, excepto as ocorrências 28, 32, 38 e 97 que são de natureza arqueológica. 

7.3.1.2  Caracterização por Troços 

Os corredores desenvolvem-se ao longo do vale do Tâmega desde Santa Leocádia/Serapicos, na fronteira entre 
os concelhos de Chaves e Valpaços, até Carrapatelo, no rio Douro, e atravessam um território diversificado nos 
modelos históricos de ocupação humana e, por inerência, em termos patrimoniais.  

Salienta-se que a área de implantação do projecto, face à sua extensão e características do território, apresenta 
realidades diversas, caracterizando-se, no geral, pelo seu elevado potencial patrimonial, sendo possível destacar 
algumas áreas ao longo dos corredores de maior importância.  

• No troço 3A, localiza-se o povoado fortificado Monte do Crasto (13), onde se identificaram cerâmicas 
proto-históricas, e, no seu sopé, existem abrigos com interesse arqueológico.  

• No troço 3B, a ocorrência Couces (12) corresponde a um habitat de cronologia romana, sendo de salientar 
que este sítio, onde existe uma vasta área de dispersão de materiais, se encontra a ser estudado no âmbito 
da avaliação de impactes associada ao projecto do Aproveitamento Hidroeléctrico de Gouvães, Alto Tâmega 
e Daivões, estando prevista à prospecção geomagnética para proceder à sua delimitação e caracterização. 

• No troço 4, na zona entre Bragado e Pensalvos, situa-se o povoado fortificado da Idade do Ferro de Parede 
dos Mouros (17), a cerca de 15 m do limite do corredor, onde são visíveis muralhas duplas na vertente 
Noroeste e uma muralha e dois fossos na vertente Sul. 

• No troço 4B, o vale do Louredo, a sul de Ribeira de Pena, onde se localiza a Ponte da Póvoa (24) e da Pedra 
da Póvoa (27), um achado isolado, assume relevância pela inserção destas ocorrências numa área com 
interesse paisagístico. 
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• Nos troços 6A e 6B registam-se vários povoados fortificados (Monte do Facho, Alto do Castelo, Alto do 
Crespo, Premurado 2, Premurado 1, Castro do Crastoeiro, Palhacinho e Palha, Outeiro/Eira dos Mouros) e 
sítios de arte rupestre.  

• Nos troços 8A e 8B destacam-se, na área da Serra da Aboboreira, as ocorrências 108, 109 e 110, que 
constituem um importante conjunto megalítico, onde se inclui ainda um povoado Pré-histórico.  

Ainda nesta área, localiza-se outro conjunto megalítico composto pelas ocorrências 82, 83, 84, e 84. Estes 
conjuntos megalíticos são conhecidos desde a década 70-80 do século passado, integrando o importante 
complexo megalítico da Serra da Aboboreira. 

A Serra da Aboboreira é um vasto “plateau” granítico a oeste da serra do Marão, no qual confluem os 
concelhos de Amarante, Baião e Marco de Canaveses, onde são conhecidos inúmeros monumentos 
funerários com “tumulus” (mamoa), contendo normalmente um dolmén de pequenas dimensões.  

• No troço 9C localiza-se o Castro de Soalhães (114), povoado com ocupação romana e medieval. 

• No troço 10 localiza-se a Capela românica de Fandinhães (que se encontra em vias de classificação). 

 É assinalado no EIA que, em parte da área atravessada pela linha, observam-se alguns muros de diferentes 
tipologias que não foram inventariados como ocorrências patrimoniais, não obstante serem caracterizadores de 
uma paisagem rural, actualmente em abandono, e que importará preservar. 

Relativamente à caracterização da situação de referência importa ainda referir que, sobrepondo-se a área de 
estudo do presente projecto em algumas zonas à área do Aproveitamento Hidroeléctrico de Gouvães, Alto Tâmega e 
Daivões, constata-se que a informação ao nível da situação de referência recolhida no âmbito do EIA daquele 
aproveitamento não foi vertida para o documento em análise, o que deverá ser posteriormente colmatado. 

Em resumo, da caracterização efectuada pode concluir-se que área de implantação do projecto é, na sua 
globalidade, rica em termos patrimoniais com a presença, inclusivamente, de património classificado. A 
caracterização de algumas zonas foi condicionada pelos factores anteriormente referidos, pelo que essas lacunas de 
conhecimento devem necessariamente ser colmatadas nas fases posteriores de avaliação. 

7.3.2 Identificação e Avaliação de Impactes 

 Salienta-se que, na fase de Estudo Prévio, a informação disponível é limitada, uma vez que, na sua maioria, 
resulta de levantamentos bibliográficos e de prospecções arqueológicas selectivas. Por outro lado, desconhece-se a 
localização exacta das infra-estruturas, apoios e acessos, pelo que apenas é possível estabelecer um quadro geral de 
impactes directos e indirectos sobre o património. 

Na fase de construção interessa considerar os impactes físicos directos nas ocorrências, decorrentes da 
implantação das estruturas no solo, da desmatação, da abertura de acessos e da movimentação de pessoas e 
máquinas. Uma vez que apenas estão propostos corredores, estes impactes directos são difíceis de determinar com 
rigor e só é possível equacionar graus de probabilidade.  

A probabilidade de impactes directos é naturalmente maior quando a dimensão ou localização exacta das 
ocorrências é indeterminada ou quando as ocorrências ocupam grandes áreas do corredor. É o caso da ocorrência 
12 (Couces no troço 3B), das ocorrências 50, 55 e 57 (Alto do Crespo, Castro do Crastoeiro e Eira dos Mouros no 
troço 6A), da ocorrência 69 (Ovelhinha/Tubirei no troço 8) e da ocorrência 114 (Castro de Soalhães no troço 9C). 

Importa ainda salientar os impactes visuais dos apoios e da linha sobre valores patrimoniais e o seu 
enquadramento. 

Face aos dados obtidos, foram identificadas algumas situações de potencial impacte sendo que os eventuais 
impactes negativos sobre as ocorrências registadas podem ser evitados através da escolha dos troços menos 
desfavoráveis e se o traçado da linha for definido de forma a evitar a sua afectação. 

Tendo em conta o reconhecido potencial patrimonial da área de implantação do projecto, não é ainda de excluir 
a possível afectação de ocorrências patrimoniais que não foram relocalizadas nesta fase de avaliação durante o 
trabalho de campo, ou de outras desconhecidas até ao momento. 

Considera-se que se deve privilegiar o princípio da precaução, ou seja, seleccionar alternativas que não colidam 
com as ocorrências, promover o afastamento dos elementos do projecto para fora da área de implantação potencial 
ou, quando esta área é muito indeterminada, fazer preceder o projecto de execução de prospecções detalhadas 
(incluindo geofísicas) ou sondagens arqueológicas, que permitam compreender a natureza e dimensão dos sítios. 
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Na fase de exploração, os impactes a considerar relacionam-se com a própria presença dos elementos do 
projecto – pontos de apoio, linhas e subestações – que podem implicar graves perturbações visuais com diminuição 
do valor patrimonial das ocorrências. A avaliação da magnitude deste tipo de impacte depende da distância e 
proeminência paisagística entre os elementos do projecto e as ocorrências e ainda da natureza das ocorrências e 
respectivo valor patrimonial.  

Na fase de estudo prévio é já possível realizar uma boa previsão deste tipo de impacte com base na cartografia 
fornecida e por analogia com situações semelhantes. Esta previsão vai determinar a selecção das alternativas ou sua 
rejeição. 

Na análise por troços há a registar que: 

-  No Troço 1A identificou-se 1 ocorrência (n.º 3 – Fonte dos Mouros) que poderá ser alvo de impactes 
directos ou indirectos decorrentes da construção da linha. 

- No Troço 1B identificaram-se 2 ocorrências (n.º 1 – Cerco de Adões e n.º 2 – Matosinhos) que poderão ser 
alvo de impactes directos ou indirectos decorrentes da construção da linha. 

- No Troço 2 identificaram-se 6 ocorrências (n.º 4 – Raposeira, n.º 5 Raposeira 2, n.º 6 – Sobreiral, n.º 7 – 
Regalo, n.º 8 – Regalo 2 e n.º 9 – Quinta do Corgo) que poderão ser alvo de impactes directos ou indirectos 
decorrentes da construção da linha. 

- No Troço 3A identificou-se 1 ocorrência (n.º 13 – Monte do Castro) que poderá ser alvo de impactes 
directos ou indirectos decorrentes da construção da linha. 

- No Troço 3B identificaram-se 5 ocorrências (n.º 10 – Atalaia, n.º 11 – Arcossó, n.º 12 – Couces, N.º 14 – Chã 
e n.º 15 – Regadas) que poderão ser alvo de impactes directos ou indirectos decorrentes da construção da 
linha. 

- No Troço 4 identificaram-se 5 ocorrências (n.º 16 – Regada, n.º 17 – Parede dos Mouros, n.º 18 – Ribeira da 
Azenha, n.º 19 – Ribeira da Azenha 2 e n.º 20 – Corgo das Adegas) que poderão ser alvo de impactes 
directos ou indirectos decorrentes da construção da linha. 

- No Troço 4A identificaram-se 4 ocorrências (n.º 21 – Bouça da Giesta, n.º 28 – Leirinha, n.º 29 – 
Lamelas/Eiras e n.º 30 Pontes Carvalho Seco) que poderão ser alvo de impactes directos ou indirectos 
decorrentes da construção da linha. 

- No Troço 4B identificaram-se 6 ocorrências (n.º 22 - Torre de Bustelo, n.º 23 - Capela de Bustelo, n.º 24 – 
Ponte da Póvoa/Louredo, n.º 25 – Santa Luzia, n.º 26 – Casa Antº Rodrigues  e n.º 27 – Pedra da Póvoa) que 
poderão ser alvo de impactes directos ou indirectos decorrentes da construção da linha. 

- No Troço 5A identificou-se 1 ocorrência (n.º42 – Calhau dos Cantinhos) que poderá ser alvo de impactes 
directos ou indirectos decorrentes da construção da linha. 

- No Troço 5D/E identificou-se 1 ocorrência (n.º 31 – Souto de Carvalhais) que poderá ser alvo de impactes 
directos ou indirectos decorrentes da construção da linha. 

- No Troço 6A identificaram-se 11 ocorrências (n.º 43 – Edifício Pereirinha, n.º 44 – Azenha da Pereirinha, n.º 
45 – Edifício da pereirinha, n.º 46 – Azenha da Pereirinha, n.º 47 – Azenha da Pereirinha, n.º 48 – Azenha da 
Pereirinha, n.º 50 – Alto do Crespo, n.º51 – Moinho do Madrigal, n.º 55 – Castro do Castroeiro, n.º 56 – 
Capela de Carrazedo, n.º 57 – Eira dos Mouros) que poderão ser alvo de impactes directos ou indirectos 
decorrentes da construção da linha. 

- No Troço 6B identificaram-se 5 ocorrências (n.º 49 – Monte do facho, n.º 52 – Premurado 2, n.º 53 – 
Azenha Serra do João Magro, n.º 54 Azenha Serra do João Magro e n.º 125 - Alto do Castelo) que poderão 
ser alvo de impactes directos ou indirectos decorrentes da construção da linha. 

- No Troço 8 identificaram-se 20 ocorrências (n.º 59 – Mó, n.º 60 – Olo, n.º 61 – Laje, n.º 62 – Igreja Matriz de 
Ôlo, n.º 63 – Olo, n.º 64 – Pousadela, n.º 65 – Castro de Paredes, n.º 66 – Paredes 1, n.º 67 – Paredes 2, n.º 
68 – Paredes 3, n.º 69 – Ovelhinha/Tubirei, n.º 70 – Castelo n.º 71 – Castelo, n.º 72 – Aldeia Nova, n.º 73 – 
Mamoa de Barreiros, n.º 74 – Picotos, n.º 75 – Aldeia Velha, n.º76 – Aldeia Velha, n.º 81 – Aldeia Velha e n.º 
111 – Perredendo) que poderão ser alvo de impactes directos ou indirectos decorrentes da construção da 
linha. 

- No Troço 8A identificaram-se 7 ocorrências (n.º 78 – Capela de s. Miguel, n.º 79 – Vinhal, n.º 102 – Sr. Dos 
Aflitos, n.º 103 – Moinhos de Avessada, n.º 104 – Monte da Fachada, n.º 106 – Moinhos Rivelas e n.º 107 – 
Casa e Capela de Quintã) que poderão ser alvo de impactes directos ou indirectos decorrentes da 
construção da linha. 



Parecer da Comissão de Avaliação 

Eixo da RNT entre Carrapatelo, Fridão, Ribeira de Pena e Vila Pouca de Aguiar, a 400 kV 

 

Processo AIA n.º 2363  35/80 

- No Troço 8B identificaram-se 26 ocorrências (n.º 77 – Lavra, n.º 80 – S. Bento do Pinhão, n.º 82 – Mamoa 
de Cabritos 1, n.º 83 – Mamoa de Cabritos 2, n.º 84 – Mamoa de cabritos 3, n.º 85 -  Mamoa de Cabras, n.º 
86 – Estaladouro, n.º 87 – Mamoa de Chã de Santinhos, n.º 88 – Mamoa de Chã de Santinhos 2, n.º 89 – 
Senradelas 1, n.º 90 Almofrela 2, n.º 91 – Almofrela 3, n.º 92- Almofrela 4, n.º 93 Almofrela 1, n.º 94 – 
Azenha Lameira Cerca, n.º 95 – Azenha Lameira Cerca, n.º 96 – Eira Lamas 3, n.º 97 – Vestígios Diversos de 
Lamas 2, n.º 98 – Palheiro de Lamas 1, n.º 99 – Azenha de Sendão 1, n.º 100 – Palheiro de Sendão 2, n.º 101 
alminha de Lodeiro, n.º105 – Palheiro de Salgueiro, n.º 108 -  Mamoa de Chã Carvalhal 1, n.º 109 – Mamoa 
de Chã Carvalhal 2, n.º 110 – Mamoa de chã Carvalhal 3) que poderão ser alvo de impactes directos ou 
indirectos decorrentes da construção da linha. 

- No Troço 9B identificou-se 1 ocorrência (n.º 115 – Azenha de Gebe) que poderá ser alvo de impactes 
directos ou indirectos decorrentes da construção da linha. 

- No Troço 9C identificou-se 1 ocorrência (n.º 114 – Castro de Soalhães) que poderá ser alvo de impactes 
directos ou indirectos decorrentes da construção da linha. 

- No Troço 9D identificaram-se 2 ocorrências (n.º 112 – Palheiro da Ventosa e n.º 113 – Palheiro/Redil de 
Ventosa) que poderão ser alvo de impactes directos ou indirectos decorrentes da construção da linha. 

- No Troço 9E identificaram-se 3 ocorrências (n.º 116 – Casa de Passinhos, n.º 117 – Capela de Passinhos de 
Baixo e n.º 118 – Engenho) que poderão ser alvo de impactes directos ou indirectos decorrentes da 
construção da linha. 

- No Troço 10 identificaram-se 2 ocorrências (n.º119 – Cap.Rom. Fandinhões e n.º 120 – Cruzeiro de S. Brás) 
que poderão ser alvo de impactes directos ou indirectos decorrentes da construção da linha. 

- No Troço 11A identificaram-se 2 ocorrências (n.º 123 – Capela da Cardia e n.º 124 – Casa da Cardia) que 
poderão ser alvo de impactes directos ou indirectos decorrentes da construção da linha. 

- No Troço 11B identificaram-se 2 ocorrências (n.º 121 – Capela de Carrapatelo e n.º 122 Casa do 
Carrapatelo) que poderão ser alvo de impactes directos ou indirectos decorrentes da construção da linha. 

Há ainda a referir os impactes decorrentes da implantação das duas subestações, SRPN e SFD. No primeiro caso, 
apenas na alternativa A se identificaram ocorrências patrimoniais; no segundo caso, detectou-se uma única 
ocorrência patrimonial que é comum às duas alternativas. 

 Em conclusão, a implantação da infra-estrutura implica a ocorrência de impactes negativos directos e/ou 
indirectos sobre ocorrências patrimoniais. Por outro lado, na fase de exploração ocorrerão impactes decorrentes do 
efeito de proximidade da linha eléctrica e respectivos apoios a sítios de interesse patrimonial e cultural já que ocorre 
uma transformação da paisagem e do contexto envolvente das mesmas.  

Salienta-se que, de acordo com os pressupostos actualmente respeitados, o património abrange a globalidade 
da paisagem no sentido que toda ela é uma construção humana pelo que estes impactes deverão ser minimizados. 

7.3.3 Análise Comparativa de Alternativas 

 Troço 1A/Troço 1B 

A alternativa menos desfavorável é o Troço 1A, uma vez que a alternativa 1B implica mais impactes directos e 
visuais sobre a ocorrência 1 (Cerco de Adães), um povoado fortificado com 2 linhas de muralha, com um bom 
controlo visual sobre a envolvente, considerado sensível à presença negativa dos elementos do projecto, como se 
comprova pela planta de bacias visuais apresentada em Aditamento ao EIA. 

 Troço 3A/Troço 3B 

Quer o Troço 3A quer o Troço 3B implicam impactes. O Troço 3A implica impactes sobre o Monte do Crasto 
(ocorrência 13) enquanto o troço 3B tem impacte visual sobre o Castro de Mouril (ocorrência 63), sobre Atalaia 
(ocorrência 10), sobre a povoação de Arcossó e ainda a possibilidade de ocorrência de impactes negativos sobre 
Couces (ocorrência 12), habitat romano de dimensão desconhecida. Ponderadas as opções, considera-se que a 
alternativa menos desfavorável é o Troço 3B, porque as ocorrências estão mais afastadas do corredor do que no 
caso do Monte do Castro e os impactes são mais fáceis de minimizar.   

 Troço 4A/Troço 4B 

A alternativa menos desfavorável é o Troço 4A, uma vez que o troço 4B representa uma forte perturbação 
visual nas povoações de Bustelo e Santa Luzia, aglomerados rurais com interesse ao nível da arquitectura popular 
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(ocorrências 23, 158, 159, 160 e 26, 26 e 198) e poderá sobrepassar a Ponte da Póvoa (ocorrência 24) e afectar a 
área da Pedra da Póvoa (ocorrências 27), achado isolado. 

  Troço 6A/Troço 6B 

A alternativa menos desfavorável é o Troço 6B, com desvio do traçado de modo a evitar a sobrepassagem da 
ocorrência Premurado 2 (52) e garantir um afastamento não inferior a 200 metros dos limites do sítio. O troço 6A 
implica impactes directos, negativos, de grande magnitude e não minimizáveis sobre as ocorrências 50 e 55 (Alto do 
Crespo e Castro do Crastoeiro), para além de impactes indirectos sobre dois povoados fortificados: Palhacinhos 
(309) e Palha (310).  

 Troço 8A/Troço 8B 

A alternativa menos desfavorável é o Troço 8A, com correcção da parte inicial do traçado, que deve realizar o 
desvio para Oeste antes de Aldeia Velha e da ocorrência 75 (o mais a norte possível), de modo a evitar intrusões 
visuais no planalto da Aboboreira e, especificamente, nas ocorrências 82 a 85. O troço 8B implica impactes muito 
significativos sobre o importante conjunto megalítico da Serra da Aboboreira, cujo valor patrimonial está 
directamente relacionado com o alto de grau de preservação ambiental e ausência de estruturas construídas 
modernas.  

 Troço 9B/Troço 9C+9D+9E 

A alternativa menos desfavorável é o Troço 9B, uma vez que no troço 9C (que se inclui no troço 9C+9D+9E) se 
localiza o Castro de Soalhães, o que implica impactes negativos de grande magnitude e não minimizáveis sobre um 
importante sítio arqueológico. 

 Troço 11A/Troço 11B 

Não se verificam impactes significativos sobre nenhuma das alternativas, pelo que ambas são aceitáveis. 

 Localização A e C da SRPN e troços associados 

A alternativa menos desfavorável é a localização A. Apesar de a localização A ter mais impactes sobre 
ocorrências patrimoniais do que a localização B, analisando esta localização em conjunto com as respectivas ligações 
dos troços 4A e 6B, é considerada preferível uma vez que implica uma menor extensão das linhas,  e, portanto, 
menor risco de impactes negativos sobre o património decorrente das acções necessárias à sua implantação. 
Acresce que as ocorrências patrimoniais existentes na localização A são de baixo valor patrimonial e poderão ser 
protegidas com as adequadas medidas de minimização.  

 No que diz respeito às alternativas dos corredores de linhas associados, a alternativa menos desfavorável é o 
Troço 5A, por se ser a melhor opção de ligação entre o troço 4A, a localização A da SRPN e o troço 6B.   

 Localização A e C da SFD e troços associados 

Não obstante ambas as localizações serem aceitáveis, a localização A é preferível, tendo em consideração a 
presença da ocorrência 58 no lado Sul da estrada. Assim, o Troço 7B é o mais adequado. 

 

 Relativamente aos restantes troços em avaliação, para os quais não foram apresentadas alternativas, 
considera-se que os impactes inerentes à implantação da linha nos corredores dos troços 2, 8 e 12 são passíveis de 
minimização, de acordo com as medidas apresentadas no capítulo 12 do presente parecer. 

Quanto ao Troço 10, mesmo optando pelo máximo afastamento relativamente à ocorrência 119 (Capela 
Românica de São Brás), a linha eléctrica terá um grande impacte visual sobre o monumento, que se implanta no 
limite oriental de um vale aberto e arborizado, cujo enquadramento paisagístico com a presença da linha ficará 
irremediavelmente diminuído. Desta forma, pelos impactes significativos na referida ocorrência, deverão ser 
estudadas alternativas de ligação do troço 9B ao troço 11B, nomeadamente através de um afastamento nunca 
inferior a 1000 ao monumento para Oeste, ou através do estudo da passagem da linha a Este do monumento, entre 
Fandinhães e Quintã. 
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7.4 Paisagem 

7.4.1 Caracterização da Situação Actual 

7.4.1.1 Estrutura Geral da Paisagem 

Em termos paisagísticos, a área de estudo integra-se nas zonas geográficas de Trás-os-Montes e Alto Douro e 
Entre Douro e Minho. De uma forma generalizada, apresenta um relevo acidentado, em que predominam as 
montanhas e as serras (Padrela, Alvão e Marão), com encostas muito declivosas e os vales encaixados muito 
sinuosos, incluindo, no entanto, situações de relevo planáltico e, pontualmente, alguns troços de vales mais amplos 
(principalmente a Norte).  

Em termos hidrográficos, o projecto desenvolve-se na Bacia Hidrográfica do rio Douro. A maior parte da área de 
estudo insere-se na sub-bacia hidrográfica do rio Tâmega e apenas uma área relativamente pequena no extremo 
Nordeste se insere nas sub-bacias do rio Curros e do rio Torto, por sua vez afluentes do Tua. A rede de drenagem da 
Bacia Hidrográfica do Rio Douro apresenta-se muito densa. As linhas de água de maior caudal e destaque na área de 
estudo apresentam traçados muito meandrizados, sendo de referir, em particular, o rio Douro, na envolvência da 
barragem do Carrapatelo, o Tâmega e ainda os rios Ovelha, Fornelo, Olo, Cabril, Louredo e Avelames e a ribeira do 
Ouro.  

A ocupação do solo dominante é florestal, localizada sobretudo na zona centro e Norte da área de estudo, nos 
concelhos de Vila Pouca de Aguiar, Ribeira de Pena, Mondim de Basto e Amarante. Destas destacam-se os espaços 
florestais degradados, cortes e novas plantações, as florestas de resinosas (principalmente pinhais) e as florestas 
mistas (mistura de eucaliptos e pinheiros). Os matos e as matas predominam nos cumes das encostas, com forte 
presença do pinheiro e do eucalipto, mas também ainda de carvalhais e castanheiros. As áreas de matos e vegetação 
esparsa ocorrem sobretudo na zona Sul da área de estudo (concelhos de Baião e Marco de Canaveses), onde 
assumem maior representatividade.  

Na maior parte da área de estudo, os fortes declives levaram à criação de socalcos sustentados por muros de 
xisto, predominando, de forma geral, a plantação de milho, vinha e pomares, embora com algumas extensões de 
lameiros, matos e zonas pedregosas nos planaltos mais a norte. O edificado surge maioritariamente disperso, apesar 
da presença de zonas mais consolidadas como é o caso da vila de Ribeira de Pena (sede de concelho) e da zona 
periférica da vila de Mondim de Basto, abrange inúmeros aglomerados urbanos dispersos e de pequenas dimensões. 
O povoamento é, na maioria dos casos, do tipo linear concentrado ao longo das principais vias de comunicação.  

7.4.1.2 Análise Estrutural e Funcional da Paisagem 

A Paisagem compreende uma componente estrutural e funcional, sendo esta última avaliada pela identificação 
e caracterização das Unidades Homogéneas que a compõem. Em termos paisagísticos, e de acordo com o estudo 
Contributos para a Identificação e Caracterização da Paisagem em Portugal Continental, de Cancela d'Abreu (2004), 
a área de estudo insere-se em quatro Grandes Grupos de Paisagem: A - Entre Douro e Minho; C - Trás-os-Montes; E 
– Douro e F – Beira Alta. Hierarquizadas dentro destes quatro grandes grupos surgem as seguintes Unidades de 
Paisagem e ainda as subunidades associadas: C - Trás-os-Montes: UP 18 - Serras da Falperra e Padrela; UP 16 - Veiga 
de Chaves; UP 17 - Vale do Corgo; UP 14 - Terras de Basto; UP 15 - Serras do Marão e Alvão (UP 15A – Serra do Alvão 
e UP 15B – Serra do Marão). A - Entre Douro e Minho: UP 12 - Baixo Tâmega e Sousa. E – Douro: UP 33 - Riba-Douro.  

A seguinte descrição acompanha a orientação do projecto em análise, de Nordeste para Sudoeste: 

• UP 18 - Serras da Falperra e Padrela - 18A – Serra da Padrela: Esta unidade engloba os troços 1A e 1B e o 
início do troço 2. Genericamente, pode caracterizar-se pelo relevo planáltico, evidenciando encostas mais 
íngremes próximo da zona de fronteira da Unidade relativamente à Unidade 16 de Veiga de Chaves e na 
zona mais a Sul da Unidade dentro da área de estudo. De forma geral, em toda a unidade surgem, por entre 
as matas e bosquetes, e entre as linhas de água e as encostas de declives mais acentuados, algumas zonas 
de clareira contidas por muros de pedra seca, com cultivo de milho, cereal. Nas vertentes surgem as matas, 
sobretudo pinheiro, de eucalipto, alternando com afloramentos de granito, por vezes com grandes 
dimensões. De realçar as cristas de rocha dura e as vertentes graníticas pedregosas, entre as quais se 
encontram áreas relativamente e mais planas com mato mas, também, com pastagens e cereais. O 
povoamento ocorre em pequenas aldeias são pequenas e concentram-se sobretudo no terço mais baixo 
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das encostas Santa Leocádia (troço 1A), Vale do Galo, Matosinhos, Santa Ovaia (troço 1B) e Adães (entre os 
dois troços). O troço 1A, em particular, caracteriza-se pela paisagem planáltica, com grandes manchas de 
carvalho, soutos de castanheiros, incluindo soutos de plantação recente e clareiras com mato – urze, tojo, 
giesta e cistus – bem como a ocorrência de zonas agrícolas no vale de algumas linhas de água. No troço 1B, 
os vales surgem mais encaixados e a vegetação arbórea densa, com presença de pinheiro e eucalipto nas 
encostas mais acentuadas, à parte os bosquetes de carvalho e castanheiro. As linhas de água são, em 
grande parte, de carácter torrencial, profundas e com vegetação ripícola bem desenvolvida, com amieiros e 
freixos dominantes. Foi ainda definida a subunidade sub-UP 18Aa – zona de influência dos afluentes da 
ribeira do Pontão, que reflecte a fisiografia local atravessada pelos traçados. 

• UP 16 - Veiga de Chaves: Esta unidade é atravessada pela totalidade do troço 2, e por cerca de 4/5 dos 
troços 3A e 3B. Os vales mais amplos são: no caso do troço 2, o da ribeira de Loivos e o Tâmega e da foz de 
um seu pequeno afluente, próximo da povoação de Vilarinho das Paranheiras; no troço 3B é de referir, em 
particular, o vale da ribeira da Oura. Apresentam um uso agrícola variado, surgindo a vinha em terraços, 
milho, olival e fruteiras várias, cujo mosaico contrasta vivamente com as vertentes circundantes, ocupadas 
sobretudo por matas e matos, por entre afloramentos rochosos. As zonas mais elevadas e a parte mais alta 
das encostas encontram-se ocupadas por matos ou mata mista, vendo-se várias manchas de novas 
plantações de pinheiro, mas também carvalho e medronheiro e, por vezes, sobreiros nas orlas. Essa mata é 
interrompida por clareiras com vinha, prado, milho ou cereal, hortas ou ainda olival, nas zonas de 
escorrência e de declive menos acentuado. No troço 3A, verificam-se declives bastante mais abruptos e, por 
exemplo, no atravessamento do rio Tâmega em Sobradelo. Destacam-se as galerias ripícolas com vegetação 
muito desenvolvida e surgem por vezes afloramentos rochosos que assumem monumentalidade nalguns 
locais como nas duas encostas do rio Tâmega, na fronteira entre os concelhos de Boticas e Vila Pouca de 
Aguiar – zona de Sobradelo e Capeludos. Foram ainda definidas subunidades que reflectem a fisiografia 
local atravessadas pelos traçados: Sub-Up 16a – encostas da ribeira de Loivos; Sub-Up 16b – várzea do rio 
Tâmega na zona de Vilarinho das Paranheiras; Sub-Up 16c – encostas da ribeira da Oura e ribeira do Vilhão; 
Sub-Up 16d – encostas do rio Tâmega na zona de Sobradelo e Capeludos e Sub-Up 16e – bacia visual na 
zona de Adagoi. 

• UP 17 - Vale do Corgo: Esta unidade é atravessada por cerca de 1/5 da extremidade Sul dos troços 3A e 3B e 
por cerca de 1/5 da extremidade Norte do troço 4. Apresenta o vale estreito com um uso 
predominantemente agrícola com forte contraste com as matas das vertentes envolventes. São frequentes 
os afloramentos rochosos, matos rasteiros e mata. O mosaico cultural, favorecido pela existência de zonas 
aplanadas e pela preservação de algumas práticas tradicionais, é composto por parcelas com vinha, milho, 
olival e pastagens. A galeria ripícola apresenta-se muito desenvolvida. O povoamento é bastante disperso, 
com os aglomerados pouco contidos. No entanto, verifica-se uma alteração muito forte da paisagem, 
devido principalmente às pedreiras localizadas no lugar de Fojo. Foi ainda definida a subunidade Sub-UP 
17a – zona de influência das pedreiras do Fojo, que reflecte a área perturbada pelas pedreiras. 

• UP 14 - Terras de Basto: Esta unidade é atravessada por: cerca de 4/5 da extremidade Sul do troço 4; troço 
4A e 4B; troços 5A a 5I; Subestação de Ribeira de Pena (localização A e C); cerca de 4/5 do troço 6A; cerca 
de sensivelmente da metade Norte do troço 6B e Subestação de Fridão (localização A e C). A abundância de 
água reflecte-se na diversidade de ocupação dos vales: as culturas dispostas em terraços, a pequena 
dimensão das parcelas e a delimitação destas por árvores de fruto e por cordões de vinha, são uma marca 
característica das terras minhotas. O vale do rio Tâmega, o mais importante desta unidade, assume uma 
forte expressão, pelo seu encaixe, pelo vigor das encostas, pela presença do rio caudaloso. As encostas são 
cobertas de matos e de matas dominadas por pinheiros, mas com algumas manchas de carvalhos. O 
povoamento concentra-se nos vales, ou na parte inferior das encostas em pequenos aglomerados 
dispersos. A proximidade do Parque Natural Alvão e Marão denota-se principalmente pela maior 
naturalização da paisagem. Na zona de Ribeira de Pena, na passagem do troço 4A, importa referir as duas 
pedreiras existentes próximas do parque industrial e que contribuem para a degradação visual do espaço. O 
troço 4B, embora se aproxime e interfira com zonas povoadas de menor expressão, sobrepõe-se em grande 
extensão com o Sítio da Rede Natura 2000 de Alvão/Marão. A localização da S “RPN” A coincide em parte 
com uma zona degradada de pedreira acima de Vilarinho. O desenvolvimento dos troços 6A e 6B para Sul 
distinguem-se notoriamente, quer relativamente à fisiografia, que, nesta zona, é um pouco mais acidentada 
mas, quer relativamente à humanização da paisagem, em que o troço 6A regista maior número de 
povoações e zonas habitacionais mas, por outro lado, também por zonas de pedreira com degradação da 
paisagem local, o que ocorre na encosta do monte do Santuário de Sr.ª da Graça (elemento patrimonial e 
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miradouro regional). O troço 6B desenvolve-se em zona mais naturalizada, com menor presença de 
habitações e povoações, mas também mais monumental, sendo apenas de mencionar como elemento de 
degradação uma pedreira próximo de Vilar de Ferreiros. Foram ainda definidas subunidades que reflectem 
a fisiografia ou áreas de influência local atravessadas pelos traçados: Sub-UP 14a – zona de influência da 
Serra de Alvão; Sub-UP 14b – zona habitacional de influência de Ribeira de Pena; Sub-UP 14c – várzea do rio 
Louredo na zona da Póvoa; Sub-UP 14d – zona agrícola de Vilarinho; Sub-UP 14e – encostas dos meandros 
do rio Louredo e da ribeira da Várzea; Sub-UP 14f – zona habitacional de influência de Cerva; Sub-UP 14g – 
zona de influência visual das pedreiras de Mondim de Basto; Sub-UP 14h – crista granítica de Nossa 
Senhora da Graça; Sub-UP 14i – zona habitacional de influência de Mondim de Basto e Vilar de Ferreiros; 
Sub-UP 14j – zona de influência visual do Olo e Sub-UP 14k – zona habitacional de influência dos rios Ovelha 
e Marão. 

• UP 15 - Serras do Marão e Alvão: Nesta unidade, destacam-se precisamente as duas serras que constituem 
sub-unidades distintas, ambas atravessadas pela área de estudo, a Serra do Alvão a norte e a do Marão a 
sul. Em geral, esta unidade a paisagem é dominada pela imponência do relevo muito vigoroso, quer nas 
formas arredondadas dos granitos, quer nas mais escarpadas dos xistos. As aldeias encontram-se sobretudo 
nas faldas das serras ou nas áreas planálticas e as terras agrícolas localizam-se no fundo dos vales mais ou 
menos largos. Os matos rasteiros predominam nas encostas e cumes do Marão, sendo mais frequentes no 
Alvão as matas. O seu interesse natural encontra-se e reconhecido pelas figuras do Parque Natural do Alvão 
e pelo Sítio da Rede Natura de Alvão/Marão. 

• UP 15A – Serra do Alvão: Esta unidade é atravessada por: cerca de 1/5 da extremidade Sul do troço 6A; 
cerca de metade da extremidade Sul do troço 6B e por 3/4 da extremidade Norte do troço 7. Esta sub-
unidade ocupa uma parcela intermédia às da unidade 14 dentro da área de estudo e ainda uma parcela 
muito pequena a Norte, no distrito de Vila Real e concelho de Vila Pouca de Aguiar. No Alvão deve ser 
mencionado o vasto planalto sobre granitos alcalinos, com frequentes blocos rochosos de dimensões 
variadas e tom esbranquiçado. A ocupação agrícola dos vales e dos socalcos junto às aldeias. Foram ainda 
definidas as subunidades: Sub-UP 15Aa – zona habitacional de influência de Paradança e Sub-UP 15Ab – 
zona habitacional de influência de Rebordelo 

• UP 15B – Serra do Marão: Esta unidade é atravessada por: cerca de 1/3 da extremidade Sul do troço 8; 
cerca de 1/3 da extremidade Norte do troço 8A; troço 8B; 1/3 da extremidade Norte do troço 9E; 9D e 1/3 
da extremidade Este do troço 9C. A sub-unidade 15B da Serra do Marão ocupa uma parcela na zona sul da 
área de estudo, no distrito do Porto e concelhos de Amarante, Baião e Marco de Canaveses. Os troços 
desenvolvem-se com pouca proximidade de povoações e zonas habitadas, no entanto surgem pequenos 
aglomerados rurais dentro dos troços 8 e 8B. Nas faldas da serra do Marão, sobretudo a sul e a ocidente, a 
densidade populacional é relativamente elevada. Nestas zonas, surgem habitações e outras construções 
dispersas ao longo das vias de comunicação, diluindo as características tradicionais do povoamento. A 
alternância entre cumes e vales é bastante característica e acentuada, destacando-se a envolvência da 
Serra da Aboboreira, pelo seu relevo mais planáltico dentro da zona afecta à parte final do troço 8, à 
metade Norte do troço 8B e parte do 9C, existindo, a assinalar a importância desta serra, elementos 
megalíticos de entre os quais o dólmen de Chã de Parada ou Anta da Aboboreira é Monumento Nacional. 
Foi ainda definida a Sub-UP 15Ba – zona aplanada da Serra da Aboboreira. 

• UP 12 - Baixo Tâmega e Sousa: Esta unidade é atravessada por: cerca de 1/5 da zona central do troço 8; 
cerca de 2/3 da extremidade Sul do troço 8A; troço 9A; 2/3 da extremidade Oeste do troço 9C; 2/3 do troço 
9E, troço 9B e quase globalmente o troço 10. Abrange duas parcelas no terço Sul da área de estudo, dentro 
do distrito do Porto: a Norte (troço 8) insere-se no concelho de Amarante; a Sul insere-se nos concelhos de 
Marco de Canaveses e de Baião – maior parte dos troços 8A, 9B, 9E, 10, e ainda o troço 9A. Esta unidade 
apresenta uma morfologia acidentada, sendo frequentes as encostas de declive acentuado. A um padrão 
agrícola e florestal, que inclui a ocupação dos vales e zonas inferiores das encostas, muitas vezes em 
terraços, com prados, milho e vinha, e a predominância do eucaliptal nas cumeadas, sobrepõe-se um 
povoamento denso e desorganizado (edificação desordenada). Foram ainda definidas as seguintes 
subunidades: Sub-UP 12a – zona habitacional de influência dos rios Ovelha e Fornelo; Sub-UP 12b – zona de 
povoamento desordenado; Sub-UP 12c – zona envolvente à ribeira da Roupeira e Sub-UP 12d – bacia 
contida em zona de cumeada. 

• UP 33 - Riba-Douro: Esta unidade é atravessada por: extremidade Sul do troço 10; troço 11A; troço 11B; 
troço 12 e central de Carrapatelo na margem esquerda do rio Douro. Esta unidade divide-se entre o distrito 
do Porto (concelhos de Marco de Canaveses e de Baião) e o de Viseu (concelho de Cinfães). Esta unidade de 
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paisagem é dominada pela presença do rio Douro, pelo seu encaixe e encostas íngremes, armadas em 
socalcos estreitos suportados por muros elevados, onde se pratica uma agricultura intensiva e diversificada. 
A rede de estradas e de caminhos é densa, de forma a ligar as parcelas agrícolas e as habitações.  

7.4.1.3 Análise Visual da Paisagem 

A Paisagem compreende também uma componente cénica, caracterizada com base em três parâmetros: 
Qualidade Visual, Absorção Visual e Sensibilidade Visual, avaliados para uma faixa de 3 km em redor do corredor 
previsto para a linha. No que respeita a esta análise, de acordo com a cartografia solicitada e apresentada no 
Aditamento ao EIA, a caracterização da área de estudo é apresentada no Quadro 4. 
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Quadro 4 – Qualidade Visual, Absorção Visual e Sensibilidade Visual em cada componente do projecto 

 

Componentes do 
projecto 

Qualidade Visual da Paisagem Capacidade de Absorção Visual Sensibilidade Visual 

Troço 1 

O território onde se implantam os corredores do 
troço 1 apresenta de forma geral uma classificação 
de Elevada. Ao troço 1B, acresce atravessar ainda 
em cerca de 1/4 da sua extensão, área de 
Qualidade Visual Muito Elevada. 

O troço 1A não revela um predomínio de uma ou outra 
classe, estando no entanto presentes áreas de Muito Baixa 
a Muito Elevada Capacidade de Absorção que se vão 
alternando ao longo do corredor. No troço 1B verifica-se 
um predomínio de áreas com Baixa a Média. 

De acordo com a cartografia, o troço 1A apresenta 
Baixa a Média Sensibilidade Visual; pontualmente 
Elevada. O troço 1B apresenta Média a Elevada. 

 

Troço 2 

Desenvolve-se em território que se divide em 
áreas de Média, Elevada e Muito Elevada 
Qualidade Visual. A esta última corresponde ao 1/3 
inicial, tendo como limite poente a ribeira de 
Loivos. Só muito pontualmente é Baixa (espaço 
canal da A24).  

Verifica-se um predomínio de áreas com Elevada a Muito 
Elevada Capacidade de Absorção. No entanto no seu terço 
médio prevalecem as classes de Média e Baixa a Média no 
início do troço. 

Apresenta Baixa Sensibilidade Visual; 
pontualmente as restantes classes e, em particular, 
no início do troço e no terço médio. 

Troço 3 

Desenvolve-se em áreas genericamente 
classificadas como tendo Qualidade Visual Elevada. 
O troço 3A apresenta pontualmente a classe de 
Muito Elevada, realçando-se em particular a zona 
da travessia do rio Tâmega, enquanto o troço 3B 
apresenta maior extensão que se localiza 
genericamente na envolvente de Arcossó. Este 
último apresenta muito pontualmente a classe de 
Baixa, que se localiza no espaço canal da A24. 

Predomina no troço 3A a classe Muito Baixa a Baixa 
Capacidade de Absorção, pontualmente Média, Elevada e 
Muito Elevada, prevalecendo no entanto estas duas 
últimas classes na parte inicial, média e sensivelmente no 
último km do troço. No troço 3B, verifica-se um 
predomínio da classe Elevada a Muito Elevada, 
pontualmente Média a baixa. 

Genericamente, o troço 3A situa-se em áreas de 
Média a Elevada Sensibilidade; pontualmente 
Baixa e Elevada. O troço 3B apresenta 
maioritariamente Baixa Sensibilidade, sendo as 
maiores áreas contínuas no início do troço na 
envolvente de Arcossó e no troço médio; 
pontualmente, apresenta áreas das restantes 
classes  

 

Troço 4 

Implanta-se maioritariamente em áreas de Elevada 
Qualidade Visual. Nos 2 km iniciais atravessa áreas 
de Baixa a Média e nos 2,5 km finais atravessa 
áreas de Média e Muito Elevada (correspondente 
ao vale do Ribeiro do Ouro). Os troços 4A e 4B, em 
cerca de 2/3 do seu traçado inicial, implantam-se 
entre a classe Elevada e Muito Elevada. Ambos 
apresentam o 1/3 final dentro de área 
maioritariamente classificada como Média. 

Predomina a classe de Muito Elevada Capacidade de 
Absorção e pontualmente para as restantes classes. No 
troço 4A verifica-se um predomínio das classes Elevada a 
Muito Elevada, pontualmente Média. No troço 4B 
predomina na primeira metade as classes Média a baixa e 
na metade final predominam as classes Elevada a Muito 
Elevada e pontualmente as restantes classes. 

Genericamente, implanta-se em áreas de Baixa e 
pontualmente Elevada. No troço 4A a Sensibilidade 
é genericamente Baixa, pontualmente Elevada. O 
troço 4B inicia-se atravessando áreas com Elevada 
Sensibilidade, passando no terço médio por áreas 
classificadas como Baixa, pontualmente Média e 
Elevada. Na parte final desenvolve-se em áreas de 
Média a Elevada.  

Troço 5 

Maioritariamente, todos se desenvolvem em área 
de Elevada a Muito Elevada Qualidade Visual. Os 
troços 5A, 5B, 5C, 5D, 5E desenvolvem-se na parte 
inicial em área classificada de Média, numa 

Verifica-se um predomínio da classe de Muito Elevada 
Capacidade de Absorção no troço 5A e pontualmente 
Média. Nos troços 5B, 5C, 5D, 5E, 5F, 5G, 5H e 5I 
predomina a classe de Média; pontualmente Elevada a 

O troço 5A implanta-se em áreas de Baixa 
Sensibilidade; pontualmente Média a Elevada. Os 
troços 5B, 5D, 5E, 5F e 5H não apresentam 
predomínio de classes. Os troços 5C, 5E, 5G e 5I 
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Componentes do 
projecto 

Qualidade Visual da Paisagem Capacidade de Absorção Visual Sensibilidade Visual 

pequena extensão. Todos os troços referidos e os 
restantes 5F, 5G, 5H e 5I atravessam 
pontualmente o espaço canal da A24 classificado 
com de Baixa Qualidade Visual. 

Muito Elevada. Os troços 5B, 5D, 5F, 5H desenvolvem-se 
no seu terço final em classe de Muito Elevada Capacidade 
de Absorção. 

desenvolvem-se em áreas classificadas de Média a 
Elevada; pontualmente Baixa no troço 5E, 5G e 5I. 

Troço 6 

A metade inicial dos troços 6A e 6B desenvolvem-
se em áreas de Elevada a Muito Elevada Qualidade 
Visual. Pontualmente cruzam área de Baixa a 
Média. As áreas da metade final dos corredores 
não revelam um predomínio de uma ou outra 
classe. O troço 6B apresenta apenas uma maior 
extensão contínua de área classificada como de 
Média.  

 

No troço 6A e sensivelmente no 1/5 inicial predomina as 
classes Elevada a Muito Elevada Capacidade de Absorção; 
pontualmente Média. No segundo 1/5 predomina a classe 
Muito Elevada com excepção da parte inicial e próximo da 
povoação de Asnela, onde predomina as classes Baixa a 
Média. No terceiro 1/3 predomina a classe de Muito 
Elevada, com excepção da vertente Sul da Senhora de 
Graça que apresenta a classe Muito Elevada. Na restante 
extensão, verifica-se o predomínio de áreas de Elevada a 
Muito Elevada; pontualmente Média em particular na 
envolvente de Paradança. 

No troço 6B, no primeiro 1/5 predomina a classe de 
Elevada; pontualmente Média e Muito Elevada; no 
segundo 1/5 predominam as classes Baixa a Muito Baixa; 
na restante extensão predominam as classes Elevada a 
Muito Elevada e pontualmente Média na proximidade com 
a Senhora da Graça, de Paradança e no último km.  

Implanta-se em áreas predominantemente Baixa e 
pontualmente nas restantes classes. Os troços 6A e 
6B apresentam pontualmente áreas de Média e 
Elevada, na Senhora da Graça e envolvente da 
Crista Rochosa (Alto do Rio Mau), 
respectivamente. 

Troço 7 

O corredor desenvolve-se sensivelmente ao longo 
de uma fronteira definida por duas áreas que 
apresentam diferente classificação: Média e Muito 
Elevada Qualidade Visual. 

Verifica-se um predomínio de áreas classificadas com 
Muito Elevada Capacidade de Absorção Visual para os 
troços 7, 7A e 7B; porém no troço 7 na envolvente de 
Rebordelo, a classe predominante é Média.  

A área atravessada situa-se em Baixa Sensibilidade; 
pontualmente Elevada. Nos troços 7A e 7B, 
predominam áreas de Baixa Sensibilidade. 

Troço 8 

Desenvolve maioritariamente em classe de Elevada 
Qualidade Visual, pontualmente interrompida por 
áreas de Baixa, Média e Muito Elevada. O troço 8A 
implanta-se maioritariamente em áreas de Média 
a Elevada. O troço 8B desenvolve-se atravessando 
áreas maioritariamente de Elevada, pontualmente 
Média ou Muito Elevada.  

 

No troço 8, predominam as classes Elevada a Muito 
Elevada nos primeiros 2 km, no terço médio e no final do 
corredor; predominam as classes de Média na segunda 
metade do primeiro 1/3 do troço e verifica-se um 
predomínio das classes Baixa no último 1/3, na envolvente 
de Carvalho do Rei. Verifica-se um predomínio das classes 
de Elevada a Muito Elevada para os troços 8A e 8B; 
pontualmente Média ou Baixa na envolvente da Venda da 
Giesta, troço 8A. A qualidade visual da paisagem é muito 
elevada de forma geral, pelo menos ao longo do final do 
troço 8 e do troço 8B, ao longo da Serra da Aboboreira.  

Dominam as áreas de Baixa e Elevada 
Sensibilidade. As de Baixa no início, no meio e no 
fim do troço. Nos troços 8A e 8B genericamente 
verifica-se um predomínio da classe de Baixa 
Sensibilidade; pontualmente Média e Elevada.  
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Componentes do 
projecto 

Qualidade Visual da Paisagem Capacidade de Absorção Visual Sensibilidade Visual 

Troço 9 

Todos os troços 9A, 9B, 9C, 9D e 9E implantam-se 
em área classificada como de Elevada Qualidade 
Visual. Os troços 9B e 9E, pontualmente 
atravessam áreas de Média ou Muito Elevada, 
respectivamente. 

Verifica-se um predomínio das classes Elevada a Muito 
Elevada nos troços 9A, 9B, 9C, 9D e 9E. Porém o troço 9B, 
na segunda metade atravessa áreas de Média e Baixa. 

Nos troços 9A, 9B e 9C predomina a classe de 
Elevada Sensibilidade; pontualmente Média. Nos 
troços 9D e 9E predomina a classe de Baixa; 
pontualmente Elevada. 

Troço 10 

Maioritariamente, implanta-se em área de Muito 
Elevada Qualidade Visual. Sensivelmente a 
restante área do corredor classifica-se como de 
Média a Elevada. 

Atravessa áreas de Elevada a Muito Elevada, com 
predomínio desta última; pontualmente surgem áreas de 
Média. 

Predomina a classe de Baixa Sensibilidade; 
pontualmente Elevada. 

Troço 11 
Os troços 11A e 11B implantam-se em áreas de 
Elevada a Muito Elevada e pontualmente Média no 
corredor 11A. 

Predominam áreas de Elevada Capacidade de Absorção 
para ambos os troços 11B e 11A. 

Predomina em ambos os troços 11A e 11B a classe 
de Baixa Sensibilidade. 

Troço 12 

Maioritariamente, localiza-se em área de Média, 
pontualmente Elevada Qualidade Visual. 

Apresenta áreas de Muito Elevada, Elevada e Média 
Capacidade de Absorção; a extensão final da linha 
localizar-se-á em Muito Elevada e a Subestação ocupa área 
de Elevada. 

Divide-se entre Baixa e Elevada Sensibilidade 
Visual. 

Subestação de 
Ribeira de Pena 

Localizam-se ambas em área de Elevada Qualidade 
Visual. A localização A apresenta ainda parte da 
área com as restantes 3 classes. 

 

A área de implantação da alternativa de localização A, 
definida entre SO-NE, apresenta Média Capacidade de 
Observação; a restante área apresenta Elevada a Muito 
Elevada. Na localização B, sensivelmente metade da área 
localiza-se em Média e a restante área mais a Sul, 
apresenta Elevada a Muito Elevada Capacidade de 
Absorção. 

A localização A implanta-se em áreas de classe 
predominante Baixa e a localização B apresenta 
áreas de Baixa a Média. 

Subestação de 
Fridão 

Localizam-se ambas as localizações em área de 
Média a Elevada Qualidade Visual, sendo que na 
localização A prevalece esta última. 

Ambas as localizações apresentam áreas de Elevada 
Absorção e pontualmente Média e Muito Elevada. 

A sua área implanta-se em áreas de Baixa a 
Elevada Sensibilidade. 
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7.4.2 Identificação e Avaliação de Impactes 

A implantação de uma LMAT induz necessariamente a ocorrência de impactes negativos na Paisagem. Os seus 
efeitos reflectem-se em alterações directas e físicas do território, com consequência na dinâmica e escala de 
referência desses locais, condicionando assim a leitura da paisagem. Esta situação ocorre porque as linhas 
constituem estruturas lineares contínuas, determinando um uso permanente e condicionado do solo, numa 
extensão apreciável. Os impactes da implantação da linha na Paisagem decorrem, sobretudo e em primeira 
instância, da intrusão visual e do seccionamento do campo visual dos observadores, que a instalação e a presença 
dos apoios e dos cabos introduzirão no território atravessado, reforçada nas extensões onde se regista a presença 
da balizagem. Os impactes identificados são: 

 Fase de construção 

Durante esta fase ocorrerão impactes negativos de carácter temporário a permanente, cuja magnitude de 
ocorrência, temporal e espacialmente, dependem da intensidade da acção, ou seja, do grau de desorganização do 
espaço, gerador de descontinuidade funcional, bem como do grau de visibilidade para a área de intervenção. Assim, 
os impactes identificados são: 

- Desorganização espacial e funcional da paisagem devido à presença e circulação de máquinas pesadas e 
deposição de materiais. Impacte negativo, certo, local, temporário, reversível, magnitude reduzida a média 
e pouco significativo a significativo (subestações). 

- Desmatação em áreas de abertura de novos caminhos, zona de implantação e envolvente dos apoios (400 
m

2
/apoio para possibilitar a movimentação de maquinaria). Impacte negativo, directo, certo, local, 

permanente, parcialmente reversível a irreversível (subestações), reduzida a média magnitude 
(subestações) e pouco significativo a significativo (subestações). 

- Desmatação da faixa de protecção ao longo da linha (45 m de largura de forma a assegurar a faixa de 
protecção legal). Impacte negativo, certo, local, permanente, irreversível, reduzida a média magnitude e 
pouco significativo (em áreas de matos) a significativo (em áreas florestais).  

- Alteração da topografia: introdução de aterros e escavações associados aos apoios e acessos. Impacte 
negativo, certo, local, temporário, reversível a irreversível (situações de maior declive), reduzida a média 
magnitude e pouco significativo a significativo (situações de maior declive). 

- Diminuição da visibilidade devido ao aumento dos níveis de poeiras, resultante do movimento de terras. 
Impacte negativo, certo, local, temporário, reversível, reduzida a média magnitude (subestações) e pouco 
significativo a significativo (subestações). 

- Montagem dos apoios, cabos, balizagem aérea e subestações. Alteração de vistas e intrusão visual. Impacte 
negativo, certo, local, permanente, irreversível, magnitude média e pouco significativo a significativo (na 
proximidade de povoações e subestações).  

As situações mais graves de alteração da paisagem ao longo dos troços de linha em estudo ocorrem nos troços 
que apresentam impactes de Magnitude e Significado Médios, à excepção para a crista rochosa de Alto Rio Mau, 
para onde se prevê que sejam elevados. 

No que respeita a Impactes Estruturais: 

Este tipo de impactes tem previsivelmente maior extensão, magnitude e significado em zonas mais declivosas, 
no atravessamento de linhas de água e zonas de festo e em zonas com maior presença de coberto vegetal 
eventualmente a desmatar. Assim, segundo o EIA, identificam-se as situações de maior conflito: 

• Troço 1B – ribeira do Pontão e ribeira do Prado. 

• Troço 2 – encostas e Regato Lagares; encostas e ribeira do Pontão e da ribeira da Oura (ou de Loivos); 
encostas do rio Tâmega; passagem pelo geodésico da Penada. 

• Troço 3A – atravessamento (2 vezes); encostas do rio Tâmega; festo entre o Alto da Mó e Toital. 

• Troço 3B – encostas e vales agrícolas do rio Tâmega e rib.ª da Oura; vale do ribeiro do Caneiro e Vale do 
Alijó; proximidade com Arcossó. 

• Troço 4 – Encostas e Vales do Alijó, foz do Corgo do Dormo no Rio Avelames; o ribeiro do Ouro; festo entre 
marco geodésico de Minheu e de Bulgeira. 
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• Troço 4A – encostas ribeiro de Antrime; orientadas a Noroeste a Sul do rio Avelames; festo entre os marcos 
geodésicos de Choupica e Mouros. 

• Troço 4B – encostas orientadas a Noroeste a Sul do rio Avelames; vale rio Louredo; encostas do rio Louredo 
próximo de Bustelo; e do Alto da Armada; festos a partir de Choupica. 

• Troços 5A a 5I – encostas a Nordeste do Alto das Raposas; encostas a Sudoeste do Alto de Vilarinho; 
encostas envolventes do rio Louredo; festo entre o Alto das Raposas, do Alto Vilarinho e do Alto da Armada. 

• Troços 5D a 5I – encostas e atravessamento do rio Louredo; 

• Subestação “RPN” C – encostas envolventes do Alto da Armada; interferência com linha de água; festo do 
Alto da Armada. 

• Troços 6A e 6B – declives genericamente em toda a extensão; rio Louredo e o rio Cabril e ribeira de Além; 
festo do geodésico de Crespo, festo próximo do lugar do Couto e Montão.  

• Troço 7 – declives da zona inicial até Minas do Gresso; festo próximo do marco geodésico de Montão. 

• S “FD” A e C - pequenas linhas de água; 

• Troço 8 – declives acentuados genericamente em toda a extensão, excepto o trecho final, desde o Alto da 
Abonadela; rio Olo, o rio Marão e o rio Fornelo; festo próximo do marco geodésico de Picotos e 
Arrancadouro 

• Troço 8A – declives acentuados genericamente em toda a extensão, excepto o trecho inicial, na zona dos 
cumes da Serra da Aboboreira; ribeira da Lardosa (o troço 8B atravessa igualmente a ribeira da Lardosa, 
mas num trecho a montante com impacte menos significativo); festo junto do marco geodésico de S. Jorge. 

• Troços 9A, B, D e E – declives acentuados genericamente em toda a extensão, com maior incidência na 
envolvente das linhas de água; 

• Troços 9A, B e C – sobrepassagem de afluentes da rib.ª do Juncal; 

• Troço 9C – declives na metade Oeste do troço, nas encostas da zona montante da ribeira do Juncal; 

• Troços 11A, 11B e 12 – declives das encostas e atravessamento do rio Douro;  

No que respeita a Impactes Visuais: 

Durante a fase de construção, os impactes visuais terão previsivelmente maior significado nos troços com maior 
proximidade e acessibilidade visual à área de intervenção, bem como maior número de observadores potenciais: 

• Magnitude Média e Significado Elevado: Troço 1A – St.ª Leocádia; Troço 1B - Adães, Stª Ovaia; Troço 3B - 
Carrazedo de Bragado envolvente de Carrazedo de Bragado; Troço 4 - utentes da EN 548; Troço 4A – 
Abelheira, Seixas, Bela Vista e Reborica; Troços 5B a 5E – Vilarinho e envolvente; Troços 5F e 5G – Vilarinho, 
envolvente e área para desenvolvimento turístico; Troço 6A – Campos, Seixos Brancos, periferia de Vilar de 
Viando, EN 304 e EM 517; Troço 6B – Vilarinho, Paradança, Fontela, periferias de Lameira, Vilar de Ferreiros 
e Cabo d’Além; Troço 8A – Merelhe, Agrochão, Venda da Giesta, S. Salvador, Tapada de Barros, Vale 
Peixoto, casas e utentes da estrada entre as povoações de Pereiro e Lardosa, casas e utentes da EN 321-1; 
Troço 8B – Pinhão, Lameirão, Lamas, Sendão; Troço 9B – Paredes de Viadores e Nogueira; Troço 12 – 
Mourilhe e Nogueira. 

• Magnitude e Significado Elevados: Troço 2 - Abrunhosa, Lamalonga, EN 311-3 e EN 311; Troço 3A - 
Sobradelo, Toital, Parque de Lazer de Sobradelo e Capeludos, CM 1147; Troço 3B - Arcossó, Bolhão, zona de 
Batouco; Troço 4 – envolvente de Várzea; Troço 4A – Boavista, ribeira de Antrime, CM 1133, EN 206, 
Parque de Lazer de Lamelas; Troço 4B – Bustelo, Portela de St.ª Eulália, Santa Eulália, Bouças, Póvoa, St.ª 
Luzia e Barroco, EN 206, EN 321 e CM 1138; Troços 5B a 5E – área prevista para desenvolvimento turístico 
(Vilarinho); Troço 6A – Santuário de Sr.ª da Graça, Pereirinha, Carrazedo, entre Agunchos e Formoselos; 
Troço 6B – Cachadas, Regengas, Fontela, EN 304; Troço 7 – Cerdeirinhas e Vieiros; Troço 8 – para Corujeira, 
Cabanas, Bailadouro, Aldeia Nova, lugares de Carvalhas, Rio, Outeiro de Mêdas, Sumidas, Roçadas, Pé 
Redondo, Quinta de Pousadela, quintas próximo do miradouro de Picotos, EN 15, EN 101 e caminho entre 
Castelo e Carvalho de Rei; Troço 8A – Quintã, Ambarão, Lameira, Rivelas, Fraga, Tapada, Vinhal e Vale 
Trajanas, Quinta acastelada na zona da Fraga e Quintã, casas próximo do marco geodésico de S. Jorge e 
próximo de Miraiz, EM 543; Troço 8B – Aboboreira, Senradelas, Capela, Bouça, EN 321; Troço 9B – Pinhães, 
Lombada, EN 211; Troço 9E – Roçadas (também para o troço 9D), Miutinho, Barreiros, Pinheiros, Galgueira, 
Silvares, Valeças, Lameira, Travesseira, Fontelo, Forno, Area, Cepa, Foz, Salgueiro e Soito e EM 642; Troço 
10 – S. Domingos, Horto, Cruzinhas, Barreiros, ermida de S. Brás e envolvente de Fandinhães; Troço 11A – 
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Piares, Granja, Carvalheira, Casa Nova, Urjais, Cardia, EN 108; Troço 11B – Mato, Pinheiral, Portela e EN 
108; 

• Subestações: os impactes visuais durante a fase de construção são Negativos. 

- S“RPN” A – maior proximidade a Vilarinho - Magnitude Média e Significado Elevado; 

- S“RPN” C – exposição visual para Vilarinho - Magnitude e Significado Médios; 

- S“FD” A – maior exposição visual ao aglomerado de Codeçoso - Magnitude e Significado Médios 

- S“FD” C – maior aproximação exposição visual para os utentes da CM 1208 - Magnitude Alta e 
Significado Médio. 

 Fase de exploração 

Durante esta fase, os impactes da linha decorrem fundamentalmente da intrusão visual que a presença da infra-
estrutura introduz no território. Serão tanto mais gravosos quanto mais visíveis se apresentarem a linha e os apoios, 
constituindo-se os troços mais próximos de povoações e vias de circulação como aqueles que induzirão um impacte 
mais elevado. Porém, o impacte far-se-á igualmente sentir quando estas ocorrências tenham lugar em áreas onde os 
valores naturais são relevantes no sentido da necessidade de preservação da sua identidade e integridade física e 
visual, associados normalmente a áreas de Elevada Qualidade Visual. Os impactes identificados são: 

- Presença da Linha, apoios e subestações: O impacte visual maior far-se-á sentir junto das povoações mais 
próximas e nas vias atravessadas, considerando-se ser maior em distâncias inferiores a 500m. Impacte 
negativo, certo, directo, local, permanente, irreversível, de magnitude reduzida a média e pouco 
significativo a significativo. 

- Presença da faixa de protecção: a manutenção da faixa de protecção constituir-se-á como uma intrusão 
visual e contribuirá para a redução da qualidade visual. A faixa destacar-se-á mais pelo contraste, quando a 
sua envolvente se faça em áreas florestais. Impacte é negativo, certo, local, permanente, irreversível, de 
magnitude reduzida a média (áreas florestais) e pouco significativo a significativo (áreas florestais). 

As situações mais graves de alteração da paisagem ao longo dos troços de linha em estudo são: 

No que respeita a Impactes Estruturais: 

• Magnitude e Significado Elevados: O troço 6B desenvolve-se em parte ao longo duma zona de festo de 
grande destaque, que se constitui como uma crista rochosa e que se prolonga entre o Alto do Rio Mau e o 
Outeiro do Corvo. 

• Magnitude e Significado Médios: Os impactes na estrutura da paisagem que se irão prolongar para a fase de 
exploração têm previsivelmente idêntica extensão para todas as alternativas das Subestações. 

No que respeita a Impactes Visuais: 

• Magnitude Média e Significado Elevado: Troço 4 – envolvente de Várzea, Soutelo de Matos e CM 1132; 
Troço 4A – Abelheira, Seixas, Bela Vista e Reborica; Troço 6B – Cachadas, Regengas, Fontela, EN 304; Troço 
8 – Aldeia Velha, Quinta de Pousadela, quintas próximo do miradouro de Picotos, EN 15, EN 101 e caminho 
entre Castelo e Carvalho de Rei; Troço 8A – casas próximo do marco geodésico de S. Jorge e próximo de 
Miraiz, entre Pereiro e Lardosa e EN 321-1; Troço 8B – Pinhão, Lameirão, Lamas, Sendão, Bouça e EN 321; 

• Magnitude e Significado Médios a Elevado: Troço 3B - Arcossó, Bolhão, envolvente de Batouco; 

• Magnitude e Significado Elevados: Troço 3A - Sobradelo, Toital, Parque de Lazer de Sobradelo e Capeludos; 
Troço 4 – envolvente de Várzea e EN 548; Troço 4A – Boavista, ribeira de Antrime, CM 1133, EN 206, 
Parque de Lazer de Lamelas; Troço 4B – Bustelo, Portela de St.ª Eulália, Santa Eulália, Bouças, Póvoa, St.ª 
Luzia e Barroco, utentes da EN 206, EN 321 e CM 1138; Troços 5B a 5E – área prevista para 
desenvolvimento turístico (Vilarinho); Troço 6A – Santuário de Sr.ª da Graça, Pereirinha, Carrazedo, entre 
Agunchos e Formoselos; Troço 8 – Aldeia Nova, lugares de Carvalhas, Rio, Outeiro de Mêdas, Pé Redondo; 
Troço 8A – Quintã, Ambarão, Lameira, Rivelas, Fraga, Tapada, Vinhal e Vale Trajanas, Quinta acastelada na 
zona da Fraga e Quintã e EM 543; Troço 8B – Aboboreira, Senradelas, Capela; Troço 9E – Galgueira, Silvares, 
Valeças, Fontelo, Forno, Area, Cepa e Salgueiro; Troço 10 – ermida de S. Brás; Troço 11A – Granja e Urjais. 

• Subestações: os impactes visuais são Negativos. 

- S“RPN” A – maior exposição para norte - Magnitude e Significado Médios; 

- S“RPN” C – exposição visual para a Serra do Marão - Magnitude e Significado Médio a Elevado; 
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- S“FD” A – maior exposição visual ao aglomerado de Codeçoso - Magnitude e Significado Médios 

- S“FD” C – maior exposição para as encostas do vale do rio Olo e Serra do Marão - Magnitude e 
Significado Médio a Elevado. 

7.4.3 Análise Comparativa de Alternativas 

 Troço 1A/Troço 1B 

Os troços 1A e 1B estabelecem a ligação com a Linha Valpaços-Vila Pouca de Aguiar. A alternativa menos 
desfavorável do ponto de vista do seu impacte visual é o Troço 1A, pois não atravessa áreas de Muito Elevada 
Qualidade Visual e, cumulativamente, ao se implantar num terreno mais aplanado, implica menor impacte sobre a 
morfologia natural do relevo, resultante da implantação dos apoios. 

 Troço 3A/Troço 3B 

O troço 3A apresenta-se desfavorável, por serem necessárias duas travessias do rio Tâmega a que acresce estas 
fazerem-se em zonas mais desfavoráveis fisiograficamente e, consequentemente, com maior impacte na morfologia 
natural do terreno. O troço 3B apresenta-se desfavorável em virtude do corredor estar potencialmente mais exposto 
visualmente, por se desenvolver mais próximo de algumas povoações e de parte da sua extensão se fazer próximo e 
de forma paralela ao corredor da A24. Por outro lado, atravessa maior área com Elevada Qualidade Visual. Porém, 
acresce ainda referir que a implantação do troço 3A implica “transportar” e propagar a perturbação sobre a 
paisagem, já existente e decorrente da presença da A24, significando um acréscimo e uma expansão para poente da 
área actualmente perturbada, pelo que o troço 3B, ao se implantar mais próximo do espaço canal da A24, 
circunscreve-se/restringe-se os impactes e torna-se uma alternativa menos desfavorável. Assim, o Troço 3B revela-
se menos desfavorável. 

 Troço 4A/Troço 4B 

O troço 4A apresenta-se desfavorável por se desenvolver num corredor ao longo do qual a sua envolvente do 
lado norte regista uma maior concentração humana – Santa Marinha, S. Salvador e Ribeira de Pena –, ficando 
potencialmente mais exposto visualmente a observadores permanentes, embora grande parte da sua extensão se 
faça em área florestal, que contribui para a minimização do impacte visual associado aos apoios e à linha aérea. O 
troço 4B apresenta-se desfavorável por: atravessar a A7/A24; implantar-se longitudinalmente ao longo de 
aproximadamente 1,5 km de extensão no vale do rio Louredo e também relativamente próximo de povoações – 
Choupica, Bustelo, Póvoa e Santa Eulália –, embora estas, no seu conjunto, apresentem menor expressão numérica 
de potenciais observadores permanentes, dada a sua dimensão. Assim, o Troço 4A revela-se menos desfavorável. 

 Troço 6A/Troço 6B 

O troço 6A apresenta-se desfavorável por se implantar relativamente próximo e na envolvente de povoações – 
Agunchos, Formoselos, Mondim de Basto, Vilar de Viando e Paradança – que, apesar de a distância ser variável, fica 
potencialmente mais exposto visualmente a observadores permanentes. Acresce, ainda, que ao implantar-se a meia 
encosta do monte da Senhora de Graça, apesar da forte presença da indústria extractiva, que contribui 
significativamente para a redução da qualidade visual da envolvente no sopé do monte, uma extensão significativa 
deste troço ficaria mais exposto visualmente. Relativamente ao troço 6B, revela-se desfavorável particularmente 
considerando que se implanta relativamente próximo de Vilar de Ferreiros, Bairro Novo (Vilarinho) e Paradança. Em 
ambos os troços, verifica-se que predomina a ocupação florestal, pelo que poderá contribuir para a minimização do 
impacte visual associado aos apoios e à linha aérea. Considerando que o troço 6A se desenvolve em território onde a 
presença de observadores é mais frequente, quer pela presença de povoações quer pela proximidade ao miradouro 
regional da Senhora da Graça ou Alto do Farinha (Mondim de Basto) o Troço 6B apresenta-se menos desfavorável. 

 Troço 8A/ Troço 8B 

Ambos os troços apresentam pontualmente ocupação humana, com maior expressão ao longo do troço 8B. Este 
troço implanta-se, ainda, em área de património natural e arqueológico – Serra da Aboboreira – e atravessa maior 
área classificada com Elevada a Muito Elevada Qualidade Visual/cénica pelo que, e de acordo com o acima exposto, 
se revela mais desfavorável comparativamente com o troço 8A. Ao troço 8A acresce, no entanto, ter maior 
extensão, o que significa maior número de apoios e extensão de linha. Porém, como apresenta maior penetração 
em manchas florestais, o impacte visual associado à presença dos apoios e respectiva linha aérea poderá ser 
potencialmente menos expressivo. Assim, o troço 8A revela-se menos desfavorável. 

 Troço 9B/ Troço 9A+9C+9D+9E 
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A comparação entre o troço 9A e a combinação de troços 9C, 9D e 9E permite viabilizar o troço 8A, considerado 
preferencial no ponto anterior. O troço 9E apresenta ao longo do seu corredor diversos aglomerados urbanos de 
pequena dimensão e dispersos pelo que, e comparativamente ao troço 9B, apresenta-se mais desfavorável, uma vez 
que apresenta maior impacte visual, muito devido à proximidade com os mesmos e, consequentemente, à 
existência de observadores permanentes. Acresce referir que o troço 9E e a respectiva combinação se implantam 
em território onde predominam áreas classificadas como de Elevada a Muito Elevada Qualidade Visual. Assim, 
considera-se o troço 9B como o menos desfavorável. 

 Troço 11A/ Troço 11B 

Ambos os troços apresentam idêntica presença de edificações dispersas no território que atravessam e, 
consequentemente, idêntico número de potenciais observadores. Porém, o facto de a implantação do troço 11A se 
fazer na encosta das margens do rio Douro, numa extensão de cerca de 1,5 km, torna-o mais exposto, a que acresce 
ser uma área de Muito Elevada Qualidade Visual/cénica. O troço 11B, por outro lado, faz a aproximação ao rio Douro 
segundo um ângulo de ataque mais perpendicular quer à vertente/margens quer à directriz do rio, reduzindo não só 
a extensão visível de linha como o número de apoios. Acresce que essa área atravessada, apesar de Elevada 
Qualidade Visual é classificada em grau inferior à área do troço 11A. Assim, considera-se o troço 11B como menos 
desfavorável. 

 Localização A e C da SRPN e troços associados 

A localização A apresenta-se globalmente como a menos desfavorável, por se verificar menor perturbação da 
morfologia do terreno e por se localizar numa área já parcialmente degradada por extracção de inertes. A 
implantação na localização C, para além da alteração da morfologia, prevê ainda alteração de uma linha de água e, 
portanto, da fisiografia existente, a que acresce ser uma área de pastagens naturais. Por outro lado, a localização A, 
e tendo em consideração que parte da envolvente tem uma ocupação florestal, excepto na exposição para NW-N-
NE, o impacte visual associado e existente poderá potencialmente ser menos expressivo. 

 Subestação de Fridão e troços associados 

Para ligação à subestação de Fridão foram delimitados os troços 7A e 7B, associados às localizações C e A, 
respectivamente. A implantação da subestação na localização A implica menor perturbação da morfologia do 
terreno comparativamente à localização em C mas potencialmente apresenta-se mais exposta visualmente, em 
particular à povoação de Codeçoso, localizada na margem oposta e direita do rio Tâmega. A localização C revela 
potencialmente menor impacte visual, em particular sobre as povoações mais próximas a Sul e na margem oposta e 
esquerda do rio Olo. Porém, dado que a sua exposição preferencial se fará para Sul e para Oeste, terá como 
resultado um impacte visual a maior distância e em particular sobre a Serra do Marão, pelo que se revela uma 
solução menos favorável. Assim, a alternativa menos desfavorável é a localização A, à qual está associado o Troço 
7B. 

 

7.5 Socioeconomia  

7.5.1 Caracterização da Situação Actual 

O território por onde passam os corredores estudados corresponde a um território de ocupação mista, 
constituído por espaços rurais, florestais, agrícolas e habitações isoladas. A principal actividade económica dos 
concelhos atravessados pela área em estudo é a agricultura, na maioria dos casos de subsistência. O EIA refere, 
ainda, como outros sectores importantes, a construção civil, a transformação de madeiras, o comércio e a indústria 
de pequena escala. A pecuária, a silvicultura, a hoteleira e a metalomecânica, juntamente com os serviços, 
completam o quadro económico da área em estudo. 

O turismo é um sector com potencial dadas as características ambientais e patrimoniais da área em estudo.  

O nível de escolaridade é baixo em todos os escalões, nomeadamente, ao nível do ensino superior. Verifica-se o 
encerramento das escolas das aldeias e a concentração em unidades escolares localizadas preferencialmente nas 
sedes de concelho. 

A tendência demográfica da maioria dos concelhos atravessados pela área em estudo é de perda de população 
e de envelhecimento, principalmente nos concelhos mais rurais, contrariando a tendência de crescimento para os 
concelhos mais urbanos como Amarante, Cabeceiras de Basto, Marco de Canavezes e Chaves. Contudo, segundo o 
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EIA, constituem uma minoria no total dos concelhos analisados, designadamente, Cinfães, Baião, Boticas, Valpaços, 
Vila Pouca de Aguiar, Ribeira de Pena, Mondim de Basto e Celorico de Basto. 

O EIA apresenta uma caracterização da área de estudo, em termos da dinâmica urbana, sendo de referir que se 
trata de uma área dominada, essencialmente, pela construção dispersa ou linear ao longo das vias, caracterizada por 
pequenos aglomerados de carácter rural, nos quais predomina a habitação unifamiliar com moradias de 1 a 2 pisos, 
em grande parte associados a propriedades com exploração agrícola.  

No interior da área em estudo verifica-se a existência de duas tipologias de áreas industriais, as áreas de 
indústria extractiva e zonas industriais (parques industriais) compreendendo a indústria transformadora, serviços 
comércio e logística. 

Assim, realça-se as áreas de exploração de recursos minerais das pedreiras em Ribeira de Pena e Mondim de 
Basto, na zona de Vilar de Ferreiros, antiga mina de ardósia (CM-38), de estanho e volfrâmio (Sn e W), em 
recuperação (Ribeira de Pena/Cerva), e a Concessão Mineira de Viveiros (MNC000023) de exploração de estanho 
(Sn), tântalo (Ta), quartzo (Qz) e feldspato (Feld) (Amarante/Fridão e Rebordelo). 

Salientam-se, também, os seguintes parques eólicos localizados no interior da área em estudo, construídos e em 
exploração, Parque Eólico de Abogalheira, constituído por 2 aerogeradores, localizado em Marco de Canavezes/São 
João da Folhada, o Parque Eólico da Bulgueira, constituído por 3 aerogeradores, localizado em Vila Pouca de 
Aguiar/Pensalvos, e o Parque Eólico de Trandeiras, constituídos por 14 aerogeradores, localizado em Vila Pouca de 
Aguiar/Afonsim. 

No que se referem às áreas de vivências lúdicas, o EIA refere a existência de equipamentos colectivos propostos, 
nomeadamente, uma Feira na Penha Longa, um Espaço Cultural e Recreativo, em Paredes de Viadores, Percursos 
Panorâmicos em Baião e um Cais de Acostagem na margem do Douro, na albufeira de Carrapatelo, concelho de 
Cinfães. 

As áreas agrícolas correspondem a cerca de ¼ da área total, sendo as culturas mais expressivas as associadas às 
culturas permanentes como do castanheiro, nogueiras, entre as culturas em espaços naturais.  

Os espaços florestais são dominantemente compostos por folhosas, como eucaliptos, castanheiros, freixos e 
também resinosas, como o pinheiro bravo e o pinheiro manso. Tanto se verificam povoamentos florestais puros 
como mistos. 

Algumas áreas correspondem a áreas agro-florestais coexistindo áreas com espécies florestais com áreas com 
culturas temporárias ou com pastagens permanentes. As áreas florestais de produção localizam-se, segundo o EIA, 
com maior representatividade nos concelhos de Vila Pouca de Aguiar, Ribeira de Pena, Mondim de Basto e 
Amarante, alguns integrados em perímetros florestais. 

No que se refere à rede rodoviária principal, destaca-se, na área em estudo, o atravessamento dos corredores 
pela A7, A24 e pelo IP4. 

Considerando a Ocupação do Solo, é possível constatar que, nos troços em estudo, os principais tipos de 
ocupação são as áreas florestais, a que corresponde cerca de 70% da ocupação, seguido de 15,5% de ocupação por 
área agrícola. 

7.5.2 Identificação e Avaliação de Impactes 

• Fase de Construção  

No que se refere aos impactes socioeconómicos associados à fase de construção das linhas eléctricas, o EIA 
refere os impactes positivos locais pela geração de emprego na obra e os decorrentes da presença de trabalhadores, 
pela dinâmica aduzida nos serviços disponibilizados nas povoações mais próximas, sobretudo no ramo da 
restauração e alojamento. São, contudo, de carácter temporário e com uma incidência muito local e, 
consequentemente, de magnitude reduzida e pouco significativos. 

As actividades de construção serão indutoras de alguma perturbação e/ou afectação temporária da qualidade 
de vida das zonas habitadas ou habitações dispersas pela acção das máquinas e instalação e operação de estaleiros. 

Os troços com maior concentração de edificações no seu interior são os troços 3A, 3B, 4A, 6A, 6B, 8, 8A, 8B, 9B, 
9E, 10, 11A e 11B. Todos os troços apresentam localização pontual de edificações dispersas ou pequenos 
aglomerados no seu interior. Os troços que terão menos impactes pela presença de edificações ou povoações são 
4B, 5B a 5I, 7A, 7B, 9C, e 9D. 
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Os caminhos que terão necessariamente de ser abertos para acesso aos locais de implantação dos apoios vão 
obrigar ao atravessamento e ocupação de propriedades privadas e campos cultivados, o que vai causar prejuízos e 
impactes, neste caso, negativos e significativos para as populações afectadas, embora, temporários.  

Também a implementação de apoios em propriedades privadas, designadamente, em terrenos agrícolas ou 
zonas florestais, vão implicar perda de rendimentos o que corresponderá a impacte negativo, directo, temporário, 
de significado local e minimizável com a implantação dos apoios em extremidades de propriedades e em áreas com 
menor densidade de ocupação. 

• Fase de Exploração  

Para a fase de exploração das linhas eléctricas, os impactes positivos restringem-se ao escoamento da energia 
recebida, associados à produção energética dos aproveitamentos hidroeléctricos associados.  

Tal como é referido no EIA, um dos principais impactes percebidos pela população está relacionado com a 
preocupação com a sobrepassagem de edificações, o que acontece com particular relevância nos troços acima 
referidos. 

Acresce que a presença e funcionamento das linhas de transporte de energia poderão ser responsáveis pelos 
seguintes impactes sobre as populações e actividades económicas: 

- Impactes visuais sobre as zonas residenciais; 

- Impossibilidade de utilização de parcelas de terrenos afectas aos apoios, de acordo com as suas ocupações 
prévias; 

- Inibição de povoamentos florestais com espécies de crescimento rápido sob as linhas; 

- Restrições à construção sob as linhas;  

- Degradação pontual da qualidade do ambiente associada à emissão de ruído e de ozono em consequência 
do efeito de coroa. 

- A implantação de apoios implica, nos termos da lei, o pagamento de uma indemnização ao proprietário, 
cobrindo os prejuízos que a afectação da parcela de terreno referente ao apoio e a correspondente 
servidão causam. Contudo, esta servidão mantém nos proprietários a posse do terreno, mas estes perdem 
valor económico. 

No que se refere à fase de construção das subestações, para além dos impactes positivos aliados à geração de 
emprego na obra e decorrentes da presença de trabalhadores, as principais afectações relacionam-se com a 
ocupação definitiva da área das plataformas, bem como às actividades de construção e instalação, para além da 
ocupação dos terrenos pelos estaleiros de obra. 

Esta ocupação vai ocorrer em propriedade privada, com impactes negativos decorrentes dessa ocupação bem 
como pela movimentação de máquinas e abertura de novos caminhos. 

Durante a fase de exploração das subestações, os impactes da ocupação e da presença destas infra-estruturas 
correspondem a impactes negativos, locais, definitivos e permanentes. 

O EIA refere que o afastamento de zonas habitadas relativamente a todas as localizações em estudo, com 
excepção da localização prevista para a subestação A de Ribeira de Pena, promoverá a diluição da percepção pela 
população da presença destas plataformas, dada a curta distância à povoação de Vilarinho. 

7.5.3 Análise Comparativa de Alternativas 

Através da análise comparativa às alternativas para os corredores e as subestações em análise é possível 
constatar que os impactes identificados são comuns para os troços em apreço, no que respeita aos impactes ao nível 
socioeconómico. Salienta-se que, dentro do corredor em estudo, os impactes serão minimizados através do maior 
afastamento possível do traçado da LMAT e das plataformas das subestações às habitações e nas extremas das 
propriedades. 

 Troço 1A/Troço 1B 

Em ambos os troços verifica-se uma presença pontual de habitações, não se registando aglomerados no interior 
ou qualquer outra edificação ou ocupação humana. Em termos de ocupação agrícola, salienta-se a presença de uma 
vinha no troço 1B. Assim, concorda-se com o referido no EIA em que o Troço 1A se afigura como o menos 
desfavorável.  
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 Troço 3A/Troço 3B 

Ambos os troços atravessam solos com elevada capacidade de uso agrícola. O troço 3A, a Sul, atravessa 
pequenos aglomerados habitacionais com vinhas e as plantações de milho em socalcos com olival disperso têm 
alguma expressividade. No troço onde cruza o rio Tâmega, com uma pequena represa, existe o Parque de Merendas 
e Lazer de Lama da Bouça. O Troço 3B, apesar de não implicar o atravessamento do rio, apresenta um maior número 
de aglomerados urbanos embora de natureza dispersa, assim como vinha em socalcos, intercalada com olival. A 
ocupação florestal é mais expressiva no troço 3A embora afecte menor área de solos com elevada capacidade de 
uso agrícola. Assim, concorda-se com o referido no EIA em que o Troço 3A se afigura como o menos desfavorável.   

 Troço 4A/Troço 4B 

Verifica-se que apenas o troço 4B atravessa uma área de cerca de 72,1 ha de solos com elevada capacidade 
agrícola, designadamente, plantações de milho. A ocupação florestal também é mais expressiva no troço 4B, a Norte 
do Rio Louredo, que é atravessado numa extensão de cerca de 3 km. Em ambos os troços verifica-se uma ocupação 
humana superior aos troços anteriores, verificando-se pela presença de pequenos aglomerados no interior dos 
troços, embora com maior expressão no troço 4A, que se aproxima da sede de concelho de Ribeira de Pena, para 
além do atravessamento de uma zona industrial junta a esta povoação. Assim, concorda-se com o referido no EIA 
em que o Troço 4B se afigura como o menos desfavorável pois não interfere de modo tão negativo com a ocupação 
humana.   

 Troço 6A/Troço 6B 

Nenhum troço atravessa solos com elevada capacidade de uso agrícola. Ambos os troços apresentam ocupação 
florestal. A ocupação humana é mais expressiva no troço 6A, com maior incidência entre as povoações de Agunchos 
e Formoselo, no concelho de Ribeira de Pena. Também é o troço que ocupa maior área de vinha, entre outras áreas 
agrícolas. O troço 6B atravessa o rio Louredo e o rio Cabril. Assim, concorda-se com o referido no EIA em que o 
Troço 6B se afigura como o menos desfavorável. 

 Troço 8A/Troço 8B 

Nenhum troço atravessa solos com elevada capacidade de uso agrícola. Contudo, o troço 8B é mais extenso, 
inclui espaços florestais condicionados, bem como o património natural da Serra da Aboboreira e apresenta maior 
ocupação humana, embora o troço 8A apresenta maior expressão de aglomerados urbanos na sua envolvente. 
Assim, concorda-se com o referido no EIA em que o Troço 8A se afigura como o menos desfavorável. 

 Troço 9B/Troço 9C+9D+9E 

A comparação entre o troço 9A e a combinação 9C, 9D e 9E permite viabilizar o troço 8A anteriormente 
referido. A comparação entre o troço 9B e a soma dos troços 9C, 9D e 9E permite verificar que em nenhum dos 
casos há afectação de solos com elevada capacidade de uso agrícola, embora a soma 9C, 9D e 9E ocupe maior área 
de solos ocupados. A afectação de solos pelos troços 9B e 9E é muito condicionada pela elevada ocupação humana 
na combinação dos troços, com particular relevância no troço 9E com aglomerados urbanos na zona central do 
traçado. Também o troço 9E apresenta maior ocupação por vinha e milho. Assim, concorda-se com o referido no EIA 
em que o Troço 9B, conjugado com o troço 9A, se afigura como o menos desfavorável. 

 Troço 11A/Troço 11B 

Nenhum troço atravessa solos com elevada capacidade de uso agrícola. Sendo o troço 11A mais extenso e 
atravessando uma grande área de floresta de folhosas, o troço 11B apresenta maior concentração de ocupação 
humana e uma expressiva área de vinha intercalada com milho. Assim, concorda-se com o referido no EIA em que o 
Troço 11A se afigura como o menos desfavorável. 

 Localização A e C da SRPN e troços associados 

Considerando a selecção dos troços 4B e 6B apenas se mantêm válidos os troços 5G e 5I associados às 
localizações A e C para a subestação de Ribeira de Pena. 

No que se refere ao tipo de solos atravessados por cada uma das localizações para esta subestação, não há 
diferenças a realçar relativamente à sua aptidão agrícola. A localização A será responsável por menor volume de 
decapagem de solos e de terras excedentárias, apresentando, contudo um pequeno núcleo populacional no seu 
interior e povoamentos de pinheiros.  

Os troços 5G e 5I não apresentam capacidades elevadas de uso agrícola do solo, embora o troço 5I seja o de 
menor extensão e aquele que mais se afasta do núcleo populacional. 
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Assim, conjugando os anteriores factores com a informação recolhida na visita ao local, que permitiu 
reconhecer que se trata de uma zona actualmente com indícios de degradação paisagística, bastante alterada, 
contrariamente à localização C que merece ser preservada, considera-se que as soluções menos desfavoráveis são a 
localização A e o Troço 5G. 

 Localização A e C da SFD e troços associados 

Os solos atravessados por cada localização não apresentam diferenças no que se refere à sua aptidão agrícola. A 
localização A implicará menores volumes de decapagem de solos e, por isso, de movimentação de terras. A 
localização C atravessa uma área mais expressiva com povoamento de pinheiro. 

Os troços 7A e 7B não atravessam solos com elevada capacidade agrícola e apresentam ocupação de solo 
relativamente baixa, cerca de 15,6 ha para o troço 7A e 6,4 ha para o troço 7B. 

Assim, considera-se que as soluções menos desfavoráveis são a localização A e o Troço 7B. 

Do exposto, importa referir que da análise efectuada, conjugada com a informação obtida aquando da visita ao 
local, é possível referir que não há elementos relevantes que permitam de optar de modo inequívoco por um troço 
específico, excepto para a localização A da Subestação de Ribeira de Pena.  

 

7.6 Recursos Hídricos 

7.6.1 Caracterização da Situação Actual 

7.6.1.1 Hidrogeologia 

A área em estudo insere-se na Unidade Hidrológica Maciço Antigo e na Zona Centro-Ibérica.  
Em termos de aptidão hidrogeológica, esta unidade caracteriza-se por apresentar uma escassez de recursos hídricos 
subterrâneos, constatando-se que na área em estudo não se identificaram aquíferos de relevância. 
O EIA refere que a área em estudo não interfere com a localização das concessões de águas minerais existentes na 
região, nem com os respectivos perímetros de protecção. 

7.6.1.2 Hidrologia  

Em termos de sistema hidrográfico, a área em estudo desenvolve-se na Bacia Hidrográfica do Douro. O rio 
Tâmega tem um desenvolvimento paralelo e, por vezes, coincidente com a área em estudo, sendo atravessado 
várias vezes pelos corredores alternativos em estudo. O rio Douro é apenas atravessado na chegada à subestação do 
Carrapatelo, no extremo Sul da área de estudo. 

Ao longo da área de estudo, ocorrem inúmeras situações de atravessamento de linhas de água. 

7.6.2 Identificação e Avaliação de Impactes 

7.6.2.1 Linhas Eléctricas 

• Fase de Construção  

No que respeita à implantação das linhas, as operações susceptíveis de provocar impactes nos Recursos Hídricos 
Superficiais relacionam-se com a implantação dos apoios nas proximidades imediatas das linhas de água ou nos seus 
leitos de cheia e com a eventual afectação das linhas de água pela circulação de máquinas e veículos de acesso à 
obra. 

A desmatação da zona de implantação dos apoios e o abate de espécies arbóreas nas zonas onde é necessário 
garantir as distâncias de segurança às linhas (faixas de protecção) poderão contribuir para um acréscimo de 
fenómenos erosivos, com potencial aumento do transporte de partículas para as linhas de água mais próximas. 
Contudo, com as reduzidas quantidades em causa e com a proposta de implantação dos apoios a mais de 10 metros 
das linhas de água, prevê-se que este impacte seja pouco significativo. 



Parecer da Comissão de Avaliação 

Eixo da RNT entre Carrapatelo, Fridão, Ribeira de Pena e Vila Pouca de Aguiar, a 400 kV 

 

Processo AIA n.º 2363  53/80 

Relativamente aos Recursos Hídricos Subterrâneos, face às reduzidas áreas de ocupação dos apoios e aos 
reduzidos volumes e profundidade das escavações a efectuar, não são expectáveis alterações relevantes na 
circulação subterrânea e na infiltração natural da água. 

• Fase de Exploração 

Não é prevista qualquer interferência com o normal escoamento das linhas de água sobrepassadas pela linha 
em estudo. 

7.6.2.2 Subestações 

• Fase de Construção 

Durante a fase de construção das subestações de Ribeira de Pena e de Fridão, as acções potencialmente 
geradoras de impactes nos recursos hídricos superficiais e subterrâneos estão relacionadas com a preparação dos 
terrenos, com execução de movimentação de terra e terraplenagens, a execução das fundações, as actividades de 
instalações de estaleiros (na envolvente e na plataforma das subestações) e, ainda, pelas operações de exploração e 
gestão dos estaleiros da obra. 

Os potenciais impactes sobre os recursos hídricos subterrâneos decorrem da possibilidade de serem afectadas 
as condições naturais de infiltração e escoamento subterrâneo de água, bem como da alteração da qualidade. 

• Fase de Exploração 

Em termos de recursos hídricos subterrâneos, será de considerar os impactes resultantes da manutenção da 
impermeabilização introduzida na fase de construção, tratando-se, no entanto, de um impacte pouco significativo, 
dada a reduzida aptidão aquífera das formações atravessadas. 

A interferência da implantação das subestações com os recursos hídricos superficiais decorrerá da descarga das 
águas pluviais recolhidas no sistema de drenagem das plataformas e dos respectivos caminhos de acesso nas linhas 
de escoamento mais próximos. O EIA não prevê impactes significativos nas linhas de água receptoras, em termos de 
qualidade, no entanto, não contempla o risco de extravasão marginal. 

O EIA refere que no projecto de subestações cada unidade será fixada num maciço dotado de um sistema de 
recolha periférica de óleo, o qual, em caso de derrame, será drenado por gravidade para um depósito subterrâneo  
de retenção com capacidade para o volume de óleo contido na maior das máquinas previstas. 

7.6.3 Análise de Alternativas 

Considera-se que a melhor localização para a Subestação de Ribeira de Pena será a localização A e para a 
Subestação de Fridão será a localização C, uma vez que estas localizações implicam uma menor afectação dos 
recursos hídricos – menor número de linhas de água e de menor importância – quer no que concerne à implantação 
das subestações quer à implantação dos acessos. Destaca-se, contudo, que as diferenças entre as duas localizações 
alternativas para a Subestação de Fridão não são substanciais. 

Relativamente à implantação da linha eléctrica, desde que os apoios sejam implantados a mais de 5 metros dos 
leitos das linhas de água e fora dos leitos de cheia, não existem factores que conduzam à preferência entre as várias 
opções consideradas no EIA. 
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7.7 Geomorfologia, Geologia, Sismotectónica e Recursos Minerais 

7.7.1 Caracterização da situação de referência 

7.7.1.1 Geomorfologia e Geologia 

A área de implantação do projecto enquadra-se no Maciço Ibérico (MI), abrangendo a Zona Centro Ibérica (ZCI) 

e a sub-zona Galiza-Trás-os-Montes (SzGTM) (Julivert et al., 1972)
1
.  

No que diz respeito à geomorfologia, a área abordada situa-se numa zona formada por relevos acidentados 
dominada pelas serras do Alvão e do Marão e pelo vale do rio Tâmega, onde predominam as encostas de grandes 
declives e os vales muito encaixados, apenas atenuados por zonas planálticas na cabeceira de linhas de águas e 
alguns troços de vales mais amplos. As cotas mais elevadas situam-se a NE onde atingem os 1203 metros, na Serra 
dos Alvão, e as mais baixas correspondem às margens dos rios Douro, Tâmega e Olo que podem atingir apenas 20 m, 
a jusante da barragem do Carrapatelo, no rio Douro. Destaca-se, ainda, a superfície culminante da Meseta com 
altitude média de 900 a 1000 m. O rio Tâmega encontra-se encaixado num vale resultante duma falha de direcção 
NE-SW. 

Segundo o EIA, a área de projecto desenvolve-se sobretudo em rochas granitóides de idade Hercínica, em 
Metassedimentos do Paleozóico de terrenos autóctones, parautóctones e alóctones, incluindo formações xistentas 
do Silúrico-Devónico e unidades metamórficas indiferenciadas, e em Filões e Massas, sobretudo de quartzo, aplitos e 
pegmatitos.  

 Subestações 

• Subestação de Ribeira de Pena – A alternativa A, situa-se numa unidade metamórfica indiferenciada 
constituída na sua maioria por micaxistos, com intercalações de metagrauvaques micáceos, e por dois 
granitos de grão médio a grosseiro (ambos sin-tectónicos e um deles porfiróide de duas micas). A 
alternativa C, além da unidade metamórfica indiferenciada e do granito de grão médio a grosseiro, acima 
referidos, abrange também um granito de grão fino de duas micas. Estudos efectuados no âmbito deste 
projecto detectaram uma possível caixa de falha preenchida por granito muito alterado numa zona mais 
deprimida do terreno. 

• Subestação do Fridão – As duas alternativas, A e C estão situadas na Formação de Santos a qual é 
constituída, da base para o topo, por a) pelitos bandados, cinza-escuros, pelitos verdes e metassiltitos; 
grauvaques; alternâncias de pelitos e psamitos intercaladas por pelitos negros e novamente pelitos e 
metassiltitos com intercalações de metagrauvaques e metaquartzovaques. Na zona da alternativa A, 
afloram, ainda, filões de quartzo e filões pegmatíticos. 

 Linhas eléctricas 

Os corredores propostos para as linhas eléctricas atravessam várias unidades geológicas, ao longo dos cerca de 
155 km que perfazem os três troços de linhas. Destacam-se os vários tipos de granitos hercínicos, as formações 
xistentas do Silúrico-Devónico e ainda os filões de quartzo e os filões de aplitos e/ou de pegmatito. 

7.7.1.2 Sismotectónica 

Segundo o aditamento ao EIA, na zona de estudo predominam lineamentos e falhas de direcção ENE-WSW, 
NNE-SSW e NW-SE resultantes da sobreposição da tectónica alpina aos sistemas de fracturas herdados da orogenia 
Hercínica que foram reactivados. O principal acidente com actividade neotectónica é a zona de Falha de Penacova-
Régua-Verin. Nesta, foram detectados movimentos verticais importantes onde foi inferida uma taxa de actividade 
de 0,1 a 0,2 mm/ano e registada sismicidade histórica. 

                                                           
1 Julivert, M., Fontboté, J.M., Ribeiro, A., Conde, L.N., 1972. Mapa Tectónico de la Península Ibérica y Baleares. Instituto Geológico y Minero de 

España. 
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De acordo com o EIA, o corredor em estudo situa-se em zonas de sismicidade de intensidade sísmica máxima de 
grau IV, V e VI, e de intensidade sísmica histórica de grau V e VI na escala de Mercalli modificada de acordo com o 
Atlas do Ambiente (APA) e zona sísmica D, correspondente à zona com menor risco sísmico, de acordo com o 
Regulamento de Segurança e Acções para Estruturas de Edifícios e Pontes. 

7.7.1.3 Recursos Minerais 

No que se refere a recursos em minerais metálicos, não metálicos e energéticos, a área de estudo intercepta em 
Amarante uma zona com potencial em volfrâmio (W), estanho (Sn) e ouro (Au) designada por “Faixa Scheelítica do 
Douro”. Este mesmo concelho, insere-se igualmente numa área potencial em urânio (U) na “Área Granítica de 
Amarante-Cinfães”. 

A parte da área de estudo situada entre Ribeira de Pena e Valpaços apresenta potencialidade em volfrâmio, 
estanho e ouro dentro da denominada “Faixa Gerês-Mogadouro”. Além disso, registam-se ocorrências de quartzo e 
quartzo e feldspato.  

A área de estudo atravessa igualmente várias unidades geológicas com potencialidades para a exploração de 
granitos ornamentais e industriais. 

7.1.1 Identificação e avaliação de impactes 

7.7.1.4 Geomorfologia e Geologia 

Os impactes negativos deste projecto relativamente à Geomorfologia e Geologia ocorrerão durante a fase de 
construção e estão essencialmente relacionados com as escavações necessárias à construção das subestações e, 
menos, com a implantação dos apoios para a linha eléctrica. O eventual recurso a explosivos poderá também ser 
fonte de impactes negativos, pois poderão potenciar a fracturação dos maciços, com a consequente diminuição da 
sua resistência mecânica. Assim, destacam-se os seguintes impactes negativos causados pela implementação do 
projecto em causa: 

• Destruição de formações geológicas – As escavações, em especial as relacionadas com a construção das 
subestações e respectivos acessos poderão afectar formações geológicas com interesse económico ou 
científico. Este aspecto será analisado com maior pormenor na secção referente aos Recursos Minerais.  

• Alteração da geomorfologia – Este impacte será muito localizado, já que apenas ocorrerá nos locais de 
construção das subestações. Dado o carácter acidentado do terreno, está prevista a construção de 
plataformas, o que irá potenciar a alteração a este nível. É um impacte de significado moderado e 
minimizável. 

• Instabilidade de vertentes/taludes – Numa zona de grandes declives como é a área de estudo em causa, as 
escavações, mesmo que sejam realizadas apenas com recurso a meios mecânicos, poderão trazer impactes 
a nível da erosão e instabilidade de vertentes. A eventual utilização de explosivos, que se admite para a 
escavação associada à construção das subestações, poderá transmitir vibrações às estruturas envolventes e 
provocar a sobrefracturação do maciço rochoso adjacente, aumentando a possibilidade de instabilizações 
futuras. No entanto, a adopção de soluções, quer nos projectos de construção civil quer no plano de fogo, 
podem, e devem, evitar estes impactes, pelo que podem ser considerados impactes pouco significativos. 

• Movimentação de terras – Está previsto um conjunto de movimentações de terras, que resultarão, 
essencialmente, de escavações e aterros relacionados com a construção das subestações e respectivos 
acessos, cujos volumes estão resumidos no Quadro 5. A movimentação de terras associada à construção da 
linha eléctrica prevê-se muito pouco significativa. 

Quadro 5 – Volumes de movimentações de terras associados à construção das subestações (Fonte: EIA) 

Subestações Alternativas Escavação (m
3
) Aterro (m

3
) Balanço (m

3
) 

Ribeira Pena 
A 224 320,12 222 198,34 2 121,78 

C 215 439,07 212 992,63 2 446,44 

Fridão 
A 231 424,31 228 701,86 2 722,44 

C 307 301,15 302 376,15 4 925,00 
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Refira-se que estes impactes podem ser minimizados com a implementação de medidas durante a fase de 
construção, sistematizadas no Capítulo 12 do presente parecer. 

7.7.1.5 Recursos Minerais 

Relativamente ao descritor Recursos Minerais, os impactes são moderadamente significativos, ocorrem 
essencialmente na fase de construção e estão relacionados com a destruição e/ou afectação de formações 
geológicas de interesse económico como consequência de escavações e de construção de acessos.  

Apesar das várias ocorrências de recursos minerais metálicos, não metálicos e energéticos localizadas na 
proximidade imediata da área em estudo, apenas algumas são atravessadas pelos corredores propostos: 

- A antiga Mina de Adória, em recuperação (estanho, volfrâmio) atravessada pelo troço 6B. 

- A concessão mineira de Vieiros (estanho, tântalo, quartzo e feldspato), atravessada pelo troço 7. 

- Áreas potenciais de estanho, tântalo, quartzo e feldspato atravessadas pelos troços 2, 4, 4A, 4B, 5B, 5C, 5D 
5E, 6B, 7 e 8). 

Ambas as localizações propostas para a implantação da subestação de Fridão se encontram sobre uma área com 
potencial de estanho (Sn) e sobre uma área de exploração complementar. O troço 7 encontra-se sobre uma área 
potencial em Sn e ainda sobre a concessão mineira de Vieiros de exploração em estanho, tântalo, quartzo e 
feldspato. Tendo em conta a existência da concessão mineira de Vieiros no interior da localização A, a implantação 
da subestação de Fridão na alternativa C terá um impacte menos significativo. 

A localização C da subestação de Ribeira de Pena interfere potencialmente com uma área com potencial em 
volfrâmio.  

As áreas potenciais de exploração complementar que ocorrem nas localizações A e C não têm servidão legal 
associada, nem exploração actual, apesar de se encontrar em estudo/avaliação o eventual interesse económico da 
sua exploração. 

7.7.1.6 Análise comparativa de alternativas 

Na comparação dos vários troços para a linha eléctrica e das localizações para as subestações apresentadas em 
estudo prévio do projecto em causa há a considerar o seguinte: 

• A construção da linha eléctrica, além de ter um impacte muito reduzido na Geologia e Geomorfologia, não 
apresenta grandes diferenças a nível destes descritores nas várias alternativas apresentadas, pelo que não 
são descritores determinantes para a escolha do traçado final.  

• A construção das subestações terá impactes pouco significativos a moderados nos descritores Geologia e 
Geomorfologia e pouco significativos a significativos no descritor Recursos Minerais. No que respeita à 
subestação de Ribeira de Pena verifica-se que a alternativa C poderá ter mais impactes negativos uma vez 
que atravessa uma falha geológica provável e interfere potencialmente com uma área com potencial em 
volfrâmio. Em termos de movimentação de terras, ambas as alternativas propostas apresentam valores 
muito semelhantes. Relativamente à subestação de Fridão as duas alternativas estão localizadas em áreas 
com potencial em estanho e sobre uma área de exploração complementar. A alternativa A está sobre uma 
concessão mineira em exploração de estanho (Sn), tântalo (Ta), quartzo e feldspato pelo que o impacte a 
este nível será mais significativo que na zona C, embora seja minimizável. Em relação à movimentação de 
terras e ao seu balanço a alternativa C implica maiores volumes de escavação e de aterro e, também, um 
maior volume de terras sobrantes. 

Pelo exposto considera-se que a afectação do ambiente será menor na alternativa A para a subestação de 
Ribeira de Pena e na alternativa C para a subestação de Fridão. 
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8. Análise dos Impactes Cumulativos do Projecto 

Face à extensão e aos componentes do projecto em avaliação, é certo que ocorram impactes cumulativos 
decorrentes da sua construção e exploração, inerente à sobreposição espacial e ao faseamento coincidente para a 
sua construção e entrada em exploração.  

Além destes, far-se-ão sentir impactes cumulativos com outros projectos previstos para a região, destacando-
se, pela tipologia comum e pela área geográfica da sua implantação, as infra-estruturas associadas ao Sistema 
Electroprodutor do Tâmega, que inclui os aproveitamentos hidroeléctricos de Daivões, Gouvães e Alto Tâmega (da 
Iberdrola), e associadas ao aproveitamento hidroeléctrico de Fridão (da EDP). Destaca-se que as infra-estruturas de 
transporte de energia, apesar de a sua construção ser da responsabilidade das referidas empresas, por virem a 
integrar a Rede Nacional de Transporte (RNT) de Energia, passarão para a responsabilidade da empresa Rede 
Eléctrica Nacional, S.A. após a entrada em exploração. 

Não obstante o EIA ter apresentado uma identificação sumária dos principais impactes cumulativos, apenas 
teve em consideração os projectos existentes (linhas eléctricas, autoestradas e pedreiras), sem valorizar os impactes 
inerentes aos referidos futuros projectos, que se consideram de grande relevância na presente análise. 

Presentemente, encontra-se a decorrer o procedimento de AIA do projecto das «Linhas de Muito Alta Tensão e 
Postos de Corte da Iberdrola na região do Alto Tâmega». Este projecto coincide parcialmente com os troços 4, 4A e 
4B do projecto em análise, uma vez que pretende estabelecer a ligação entre a futura subestação de Ribeira de Pena 
e dois postos de corte (Gouvães e Alto Tâmega) através de uma LMAT a 400 kV.  

Para a linha entre os postos de corte foram apresentadas duas alternativas que decorrem paralelamente ao 
troço 4 do projecto do Eixo da RNT, com a alternativa mais próxima (troço 4B da LMAT da Iberdrola) sensivelmente a 
cerca de 2 km na zona mais afastada, convergindo até praticamente se sobreporem na zona imediatamente a sul do 
projectado posto de corte de Gouvães. 

Quanto aos troços 4A e 4B, sobrepõem-se em grande parte com os troços 3A e 3B da LMAT da Iberdrola, nos 
quais está prevista a instalação de mais duas linhas (uma simples e uma dupla), pelo que se encontram projectadas 
três linhas de muito alta tensão para este corredor, de onde os impactes acima referidos se farão sentir 
cumulativamente. Destaca-se, ainda, que o projecto da Iberdrola prevê outro troço alternativo, a Sul. A Figura 1 
esquematiza a sobreposição espacial de ambos os projectos. 

Adicionalmente, além dos apoios inerentes a estas linhas, prevê-se um desdobramento das mesmas na 
chegada à SRPN, pelo que os apoios na proximidade desta duplicarão.  
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Figura 1 – Sobreposição dos corredores e localizações do projecto da Iberdrola e da REN, S.A., na zona de Ribeira de Pena (Fonte: 

Aditamento ao EIA “LMAT e Postos de Corte da Iberdrola na região do Alto Tâmega”)  

 

 No que respeita aos sistemas ecológicos, os impactes anteriormente identificados serão maximizados com a 
existência de outras infra-estruturas semelhantes, o que se fará sentir sobretudo nos troços 4 e 4A/4B.  

No que respeita ao troço 4, a existência de dois corredores de linhas de muito alta tensão paralelos potenciará 
a fragmentação dos habitats e o efeito barreira sobre a avifauna, com a agravante do forte impacte sobre a 
população de lobo-ibérico. 

Relativamente ao troço 4B, pela proximidade e atravessamento de algumas áreas de importância para várias 
espécies faunísticas de elevado valor conservacionista, nomeadamente numa extensão de cerca de 1,9 km do SIC e 
da IBA, assim como de uma área crítica para aves de rapina, a futura existência de um corredor de LMAT paralelo, 
projectado num corredor parcialmente coincidente (além de ser previsto um troço alternativo que implica um maior 
atravessamento do SIC e da IBA), conduzirá ao aumento da mortalidade das aves por colisão com a linha, bem como 
da alteração do seu comportamento por acção do efeito barreira causado pela linha. Tendo ainda em consideração 
as linhas que irão confluir à SRPN, poderá ocorrer uma alteração do comportamento das espécies avifaunísticas, 
com eventual criação de áreas de exclusão junto da subestação e das linhas que para ela confluem. 

A implantação de várias linhas eléctricas aéreas, não privilegiando a utilização dos mesmos apoios e 
desenvolvendo-se no mesmo corredor ou em corredores relativamente próximos, assumem no seu conjunto um 
impacte negativo muito significativo na paisagem.  

O impacte visual negativo decorre da presença permanente dos cabos eléctricos e respectivos apoios, que se 
constituirão como uma intrusão visual permanente na paisagem, produzindo simultaneamente um efeito de 
seccionamento do campo de visão. A alteração do uso do solo, em particular quando não são aproveitados os 
aceiros florestais existentes, devido às necessárias faixas de protecção à linha e à diferente e restrita utilização do 
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espaço, é um impacte que se manifesta não só ao nível estrutural e funcional da paisagem, mas também ao nível 
visual pelo desaparecimento ou modificação do coberto vegetal. 

Em algumas situações de declive mais acentuado, acresce ainda a transformação do relevo natural devido à 
implantação dos apoios, com consequente presença de novos taludes artificiais associados às respectivas 
plataformas e abertura dos caminhos que lhe dão acesso.  

São impactes que, no seu conjunto, repercutir-se-ão numa alteração significativa da imagem e do modo de 
apreensão da paisagem actual, dificultando a percepção da paisagem no seu todo.  

Na área de estudo e em particular na extensão de território que medeia sensivelmente entre a povoação de 
Cerva e Parada de Monteiros, a instalação das LMAT da Iberdrola propagará o impacte visual por maior extensão do 
território. Alinhando-se paralelamente e por vezes apresentando corredores sobrepostos aos deste projecto, o 
impacte visual decorrente da implementação destes projectos, será sentido na área acima referida, quer ao nível das 
povoações de Ribeira de Pena, S. Salvador e Santa Marinha, quer sobre os utentes da auto-estrada A7/IC5 (Póvoa de 
Varzim-Vila Pouca de Aguiar) e A24/IP3 (Viseu-Chaves), prevendo-se cumulativamente uma maior perda da actual 
qualidade visual da paisagem.  

Acresce ainda referir que a implantação dos aproveitamentos hidroeléctricos do Tâmega, e ainda que a 
presença de água seja genericamente valorizada como elemento cénico, a consequente substituição do rio Tâmega 
por um plano de água comum, não característico desta Paisagem, sem qualquer relação específica com a mesma, 
desinteressante pelo seu carácter cosmopolita, traduzir-se-á numa vulgarização da Paisagem. Com o 
desaparecimento do vale do Tâmega (vale, áreas agrícolas, galeria ripícola, afloramentos rochosos), em parte da 
extensão paralela em que se desenvolvem as linhas, a implementação destas infra-estruturas, construção das 
barragens, o enchimento das albufeiras e todas as áreas perturbadas (subestações, acessos, estaleiros, pedreiras, 
etc.) associadas aos vários projectos, que se prolongarão no tempo e num vasto território, contribuirão 
inevitavelmente para a redução da qualidade visual da Paisagem e, expectavelmente, para uma alteração e perda 
significativa da identidade e do carácter actual da paisagem, conferindo-lhe um maior grau de artificialização.  

Numa perspectiva socioeconómica, o desenvolvimento dos projectos acima referidos, tanto os 
aproveitamentos hidroeléctricos como as infraestruturas de escoamento e transformação de energia, a decorrem 
em fases simultâneas, implicam um aumento da criação de emprego na região, o que se traduz como um impacte 
cumulativo positivo. Por outro lado, a fase de construção e a consequente afectação da qualidade de vida da 
população assumem um impacte cumulativo negativo que seria relevante analisar com maior detalhe. 

 

Face aos impactes cumulativos decorrentes da construção de três infraestruturas pontuais na zona envolvente 
de Ribeira de Pena (os postos de corte têm características semelhantes a uma subestação, mas sem transformação 
de tensão) e de duas LMAT de desenvolvimento paralelo, afigura-se essencial a articulação dos dois projectos, uma 
vez que a sua implementação implica uma forte alteração daquele território, marcado actualmente por uma 
paisagem de montanha e por um aglomerado que se tem desenvolvido de forma relativamente tranquila. 

Face a esta situação evidente de impactes cumulativos, será necessário efectuar uma avaliação articulada dos 
dois projectos. Uma vez que a escala desta transformação súbita é excepcional, devem ser equacionadas todas as 
soluções que permitam minimizar os impactes decorrentes, nomeadamente:   

• Os corredores seleccionados devem ser os mesmos para os dois projectos, mesmo que isso implique 
alterações nos traçados. Este entendimento deve ser aplicado no troço 4 deste projecto, que deve coincidir 
com o traçado das linhas da Iberdrola que fazem a ligação entre os postos de corte de Alto Tâmega e 
Gouvães, e os troços 4A/4B, que deve coincidir com o traçado das linhas da Iberdrola que fazem a ligação 
entre o posto de corte de Gouvães e a subestação de Ribeira de Pena.  

• A tecnologia ou configuração da subestação de Ribeira de Pena e das ligações das linhas à subestação. 
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9. Resumo dos Resultados da Consulta Pública 

O período de consulta pública decorreu durante 45 dias úteis, de 1 de Abril de 2011 a 30 de Maio de 2011. 
Neste âmbito, foram recebidos 24 contributos. 

No quadro 6 descrimina-se a proveniência dos pareceres e, quando aplicável, a posição face às alternativas 
apresentadas.  

No Quadro 7 sistematizam-se os principais contributos dos pareceres da consulta pública, referindo-se os 
impactes identificados e as medidas propostas. 

Quadro 6 – Proveniência e parecer manifestado nos contributos recebidos no âmbito da consulta pública 

Proveniência dos pareceres Parecer 

Administração 
Local 

 

Câmara Municipal de Valpaços Desfavorável às alternativas apresentadas 

Câmara Municipal de Chaves Desfavorável às alternativas apresentadas 

Junta de Freguesia de Arcossó (Chaves) 
Desfavorável ao troço 3B 

Favorável condicionado ao Troço 2 e Troço 3A  

Câmara Municipal de Boticas Desfavorável ao Troço 3A  

Junta de Freguesia de Pinho (Boticas) Desfavorável ao Troço 3A  

Câmara Municipal de Vila Pouca de Aguiar Desfavorável às alternativas apresentadas 

Câmara Municipal de Ribeira de Pena 

Favorável condicionado aos troços 4+4B+5H+6B, 
com proposta de alteração do traçado do troço 4B 

 Favorável à localização C da SRPN 

Junta de Freguesia de Cerva (Ribeira de Pena) 
Favorável condicionado ao troço 6B 

 Favorável à localização C da SRPN 

Câmara Municipal de Mondim de Basto Desfavorável aos troços 6A e 6B 

Junta de Freguesia de Mondim de Basto (Mondim 
de Basto) 

Desfavorável às alternativas apresentadas 

Junta de Freguesia de Paradança (Mondim de 
Basto) 

Desfavorável aos troços 6A e 6B 

Câmara Municipal de Amarante 
Favorável aos troços 6B+7+8+8A 

 Favorável à localização A da SFD 

Junta de Freguesia de Rebordelo (Amarante) Necessidade de ponderar o projecto  

Câmara Municipal do Marco de Canaveses 

Proposta de traçado alternativo ao 8A e 8B 

Favorável ao troço 9E 

Proposta de alteração do traçado do troço 10 e 11A  

Câmara Municipal de Cinfães 
Desfavorável a troços a montante da Barragem do 
Carrapatelo 

Associações 
de âmbito 
regional e 

local 

 

AMBT – Associação de Municípios do Baixo Tâmega Proposta de medidas de compensação  

Agência de Energia do Ave Desfavorável aos troços 6A e 6B 

Associação Pisão Louredo, com abaixo-assinado 
Desfavorável aos troços junto à povoação de Bustelo 

Proposta de alternativa de traçado 

Clube de Parapente de Basto Desfavorável ao troço 6A  

Particulares 
Proprietários da “Casa da Quintã” Desfavorável à afectação da propriedade – Troço 8A 

Parecer conjunto de 4 particulares Favorável ao projecto 

Outras 
Entidades  

ANA – Aeroportos de Portugal Alerta para condicionantes à circulação aérea 

ANACOM – Autoridade Nacional de Comunicações Alerta para condicionantes das ligações hertzianas 

EP – Estradas de Portugal Alerta para interferência com projectos rodoviários 
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Quadro 7 – Contributos da consulta pública – Impactes e medidas identificadas por troço 

 

Troço Impactes identificados Medidas Comentários/considerações da CA 

Troços e 
Localizações 
Alternativas 
do Projecto 
– Aspectos 

Gerais 

• Afectação da produção florestal e condicionamento 
decorrentes da manutenção das faixas de protecção à linha; 

• Afectação do território durante a fase de construção, com a 
abertura de trilhos e caminhos, a abertura da faixa de 
protecção e a movimentação de maquinaria; 

• Desconforto e incomodidade da população, decorrente do 
ruído e campos electromagnéticos, pela proximidade da linha 
a núcleos populacionais; 

• Destruição da vegetação nas zonas de implantação dos 
apoios e o corte/abate de vegetação na faixa de protecção; 

• Destruição de habitats de aves e mamíferos, perturbação do 
ecossistema e paisagem, inerente à afectação de áreas 
florestais; 

• Mortalidade da avifauna por colisão; 
• Afectação de áreas classificadas como RAN e REN; 
• Aumento do risco de incêndios florestais; 
• Redução de biomassa de pinheiro e consequente perda de 

habitats de espécies, pela manutenção da faixa de protecção; 
• Impactes visuais na paisagem, conduzindo à diminuição da 

qualidade cénica, com impactes negativos no turismo; 
• Condicionamento de actividades na faixa de protecção  
• Proximidade de aglomerados urbanos e/ou rurais e afectação 

do modo de subsistência da população e da sua qualidade de 
vida, nomeadamente devido à exposição a radiações 
electromagnéticas e ruído; 

• Condicionamento das práticas normais de cultivo pela 
ocupação de solos agrícolas e florestais; 

Medidas de Minimização Gerais: 
• Garantir a que linha não constitui um obstáculo às zonas de 

desobstrução associadas às servidões radioeléctricas das ligações 
hertzianas; 

• Garantir o cumprimento das condicionantes associadas à 
circulação aérea, nomeadamente no que respeita aos heliportos 
da região e à necessidade de balizagem aérea; 

• Garantir o cumprimento das condicionantes relativas à 
interferência com infraestruturas rodoviárias; 

• Evitar a passagem junto à população e a terrenos agrícolas; 
• Adopção de soluções técnicas que minimizem os impactes na 

paisagem; 
• Garantir a conservação dos acessos, durante a fase de obra; 
• Garantir vias de acesso com boas condições de acesso a veículos 

de socorro; 
• Colocação de vedação sinalizadora em torno das estruturas da 

linha; 
• Efectuar inspecções periódicas aos locais que envolvem as 

estruturas; 
• As estruturas do projecto devem ser concebidas para tolerar 

oscilações decorrentes de um sismo; 
• Existência de um depósito de terras contaminadas, durante a fase 

de obra; 
• Construir bacias de retenção, para o armazenamento e 

manuseamento de matérias perigosas durante a construção; 

• As medidas propostas serão 
relacionadas com interferência com 
outros projectos ou servidões 
deverão ser acauteladas aquando do 
desenvolvimento do projecto de 
execução; 

• O traçado da linha deverá ser 
desenvolvido de forma a garantir o 
máximo afastamento possível às 
povoações e a aglomerados 
dispersos, assim como a minimização 
da afectação de terrenos agrícolas; 

• Face aos impactes identificados na 
paisagem, concorda-se que deverão 
ser equacionadas as soluções 
técnicas que minimizem estes 
impactes; 

• Durante a fase de obra deverá ser 
garantida a minimização dos 
impactes decorrentes das 
actividades, concordando-se com as 
medidas propostas; 

• No que respeita às medidas relativas 
à segurança das estruturas, estes 
aspectos são analisados aquando do 
seu licenciamento;  

Medidas de Compensação: 
• Apoio, através da AMBT, à implementação de uma rede de 

percursos pedestres, de cicloturismo e de BTT, que faça a ligação 
de todo o território atravessado pela LMAT; 

• Apoio, através da AMBT, à implementação de um Centro de 
investigação e de interpretação de todo o património natural e 
cultural da Serra da Aboboreira; 

• Compensação das perdas provocadas, vertidas num Plano de 
Acção de Compensação Socioeconómica e Cultural dos territórios 
afectados, que contemplem medidas de compensação que 
procurem recuperar o valor funcional dos ecossistemas, fauna e 

• O proponente deverá apresentar um 
conjunto de medidas de 
compensação, em RECAPE, tendo 
em consideração os contributos da 
consulta pública. 
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Troço Impactes identificados Medidas Comentários/considerações da CA 

flora afectados e/ou perdidos, formas de compensação às 
actividades agrícolas afectadas, medidas de compensação pela 
perda/diminuição da produção florestal e medidas de 
minimização ao nível do património afectado; 

Troço 1A 
Troço 1B 

 

• Incompatibilidade com algumas classes de espaço do Plano 
Director Municipal de Valpaços; 

• Afectação paisagística de áreas onde se desenvolvem 
percursos pedestres, nomeadamente da “Rota da Castanha”, 
em Valpaços, e da Rede Municipal de Percursos Pedestres de 
Vila Pouca de Aguiar; 

• Perda de valor cénico e desvalorização turística, acentuada 
pelos impactes cumulativos com outros projectos na região; 

• Perturbação dos territórios do lobo-ibérico (alcateias da 
Padrela) durante a fase de construção; 

• Risco de colisão da avifauna, por interferência com uma rota 
de migração de aves; 

• Afectação de áreas agrícolas, em especial as ocupadas por 
soutos, sendo que a castanha constitui uma importante fonte 
de rendimentos; 

• Promover a actualização do enquadramento do projecto nas 
cartas de Ordenamento e Condicionantes do PDM de Chaves; 

• Elaborar um estudo pormenorizado sobre os impactes 
cumulativos do projecto; 

• Elaborar estudos mais pormenorizados sobre os impactes 
socioeconómicos do projecto na região; 

• Garantir que o traçado escolhido não venha a conflituar com 
aglomerados habitacionais ou habitações isoladas existentes; 

• Adoptar as técnicas construtivas mais adequadas para minimizar 
os efeitos sobre a paisagem decorrentes da presença das linhas e 
respectivos apoios, em especial em locais de maior exposição; 

• Garantir que os trabalhos inerentes à abertura da faixa de 
protecção se desenvolvam nas áreas estritamente necessárias 
para o efeito, retirando apenas o substrato vegetal essencial; 

• Privilegiar a utilização dos acessos existentes em detrimento da 
criação de novos, apoiado num plano de utilização da rede viária, 
com indicação das acções de intervenção; 

• Desenvolver acções de informação à população afectada pelo 
projecto, antes de qualquer intervenção no terreno, indicando as 
datas da concretização do projecto e as condicionantes no 
território, em particular nas práticas agrícolas e florestais; 

• Prever um plano de compensações que não se resuma a meras 
expropriações e respectivas indemnizações, mas que inclua um 
conjunto de acções que possa contribuir para a minimização dos 
impactes a que toda a comunidade irá estar sujeita; 

• Garantir a reposição/reparação de muros e vedações que possam 
vir a ser afectadas pela obra; 

• Afastar as linhas eléctricas e respectivos apoios das habitações 
existentes; 

 
 
 
 
 
 

• A avaliação de impactes efectuada 
pela CA teve em consideração as 
questões salientadas; 

• Concorda-se com a generalidade das 
medidas propostas para estes troços, 
considerando-as genericamente 
aplicáveis aos restantes; 

• O desenvolvimento do projecto de 
execução deverá ter em 
consideração o cumprimento do 
disposto nos instrumentos de gestão 
territorial actualizados. 

• O desenvolvimento do projecto de 
execução deverá ter em 
consideração os impactes 
cumulativos com outros projectos, 
procurando a sua minimização; 

 

Troço 2 
 

• Destruição do coberto vegetal e descaracterização de uma 
zona de elevada qualidade paisagística, destacando-se a 
passagem do ribeiro do Seixo, zona da encosta de S. Bárbara 
e proximidade com a freguesia de Vilarinho das Paranheiras; 

• Afectação de avifauna numa zona de migração de rapinas e 
passeriformes localizada no vale da ribeira de Loivos; 

• Impactes cumulativos com outros projectos de linhas já 
existentes, o AH do Alto Tâmega e o IP3/A24; 

• Passagem por áreas urbanas no lugar da Lamalonga; 

Troços 3A • Afectação de maior número de aglomerados populacionais 
do que no Troço 3B;  

• Impactes decorrentes do duplo atravessamento do Tâmega;  
• Proximidade à localidade de Sobradelo;  

Troços 3B • Destruição do coberto arbóreo e arbustivo junto à linha de 
festo, na encosta poente de Arcossó, onde existem carvalhos 
e castanheiros centenários; 

• Impactes cumulativos com outros projectos, como o IP3/A24, 
outras linhas de alta tensão e a futura albufeira do Alto 
Tâmega; 

• Impactes paisagísticos na passagem no lugar da ribeira de 
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Troço Impactes identificados Medidas Comentários/considerações da CA 

Loivos e no lugar da Lamalonga, pela elevada exposição desta 
localização. 

• Condicionamento da utilização de parte do território da 
freguesia de Arcossó, nomeadamente para actividades 
agrícolas e florestais; 

• Aproximação da povoação de Arcossó, o que poderá provocar 
problemas de saúde relacionados com os campos 
electromagnéticos; 

• Impactes paisagísticos pelo atravessamento da ribeira de 
Oura e terrenos associados, encosta de Arcossó para o rio 
Tâmega;  

 
 

Troço 4B 
 

• Impacte visual pelo atravessamento de importantes zonas de 
festo; 

• Afectação visual de empreendimentos turísticos existentes e 
previstos para a zona, integrados em UOPG; 

• Impacte visual e sonoro na aldeia de Bustelo; 

• Afastamento da aldeia de Bustelo; 
 

• A avaliação de impactes efectuada 
pela CA teve em consideração as 
questões salientadas; 

Troço 6A 
Troço 6B 

• Proximidade do projecto a pequenos aglomerados urbanos 
com características rurais; 

• Atravessamento dos aglomerados urbanos de Carrazedo, 
Paradança e Ponte D’Olo; 

• Interferência com pedreiras activas e inactivas; 
• Interferência com 15 pontos de água de combate a incêndios 

florestais; 
• Condicionamento do crescimento da freguesia de Paradança; 
• Cruzamento das áreas de protecção dos abrigos de 

quirópteros da Mina de Cerva, de Mondim de Basto I, de Vilar 
de Ferreiros; 

• Atravessamento de áreas classificadas como de Alto e Muito 
Alto risco de incêndio florestal, o que aumenta o risco de 
incêndio caso ocorra algum dano nos cabos da linha ou, pelo 
contrário, as linhas fiquem danificadas com a ocorrência de 
um incêndio; 

Troço 6A:  
• Afectação de ocorrências patrimoniais, nomeadamente o 

Castro do Crastoeiro, que apresenta estatuto legal de 
protecção e cuja ZEP abarca toda a largura do corredor; 

• Inviabilização da prática desportiva de parapente na região, 
nomeadamente a descolagem a partir do Monte Farinha; 

• Afectação de fauna e flora com interesse conservacionista 

• Evitar a passagem da linha em zonas próximas dos aglomerados 
urbanos, garantindo que não é comprometido o crescimento e 
desenvolvimento do concelho de Mondim de Basto, tendo em 
conta que a revisão do PDM prevê a criação de novos espaços 
urbanos; 

• Garantir que a abertura de novos caminhos deverá conciliar a 
operacionalidade do combate aos incêndios; 

• Garantir o afastamento mínimo de 500 m entre a linha e os 
aglomerados urbanos; 

• Acautelar as distâncias regulamentares de forma a garantir a não 
afectação dos sistemas públicos de captação, transporte, 
armazenamento e distribuição de água; 

• Evitar a afectação da exploração de “Granito Amarelo da Sr.ª da 
Graça”, considerando que esta é uma das principais actividades 
económicas do concelho; 

• Reavaliação dos impactes em novas ocorrências patrimoniais, 
tendo em conta que se encontram omissas no estudo várias 
ocorrências patrimoniais no concelho de Mondim de Basto; 

• Estabelecimento de um raio de protecção aos pontos de água de 
combate a incêndios, de forma a salvaguardar a utilização por via 
aérea; 

• Reflorestação do corredor da linha com espécies arbóreas 
autóctones, sempre que possível; 

• A avaliação de impactes efectuada 
pela CA teve em consideração as 
questões salientadas; 
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Troço Impactes identificados Medidas Comentários/considerações da CA 

existente numa zona de corredores ecológicos; 
• Afectação da qualidade paisagística e descaracterização visual 

do Monte da Sr.ª da Graça; 
• Danos psicológicos na população mais idosa, sobretudo no 

lugar da Serra e Campos; 
Troço 6B:  
• Afectação de habitats naturais e espécies de interesse 

comunitário devido ao atravessamento do Sítio Alvão/Marão; 
• Afastamento da bacia visual do Tâmega, em comparação com 

a solução 6A; 

• Evitar a afectação de biótopos de elevado valor ecológico; 
• Assegurar a não interferência com uma estação de 

telecomunicações existente no troço 6A; 
• Garantir o máximo afastamento possível das habitações 

localizadas na Cruz de Pedra, Lugar de Formoselos, Freguesia de 
Cerva; 

• Compensação socioeconómica da afectação na Freguesia de 
Cerva, incluindo a compensação pela perda de rendimento 
efectivo resultante da ocupação do solos arborizados que 
deixarão de produzir receita; 

Troço 7 
 

• Impactes na paisagem, alteração da morfologia local e no 
planeamento e gestão do território na freguesia de 
Rebordelo; 

• Garantir o máximo afastamento possível ao aglomerado 
populacional de Vieiros; 

• Garantir o estabelecimento da linha de visada entre o vértice 
geodésico “Meia Via” e os vértices geodésicos “Picotos” e 
“Crista”; 

• Concorda-se com as medidas 
propostas para este troço; 

Troço 9B • Afectação da freguesia de Paredes Viadores; 
• Afectação do complexo desportivo de Paredes Viadores; 

• Evitar a afectação de infraestruturas na freguesia de Paredes 
Viadores; 

• Concorda-se com a medida 
proposta; 

Troço 8  • Garantir o máximo afastamento possível para poente, de forma a 
não afectar o empreendimento turístico da Quinta da Pousadela, 
em Olo; 

• Garantir a compatibilização com o projecto de prolongamento da 
A4 (Concessão do Túnel do Marão); 

• Garantir o máximo afastamento possível aos lugares de Cancela, 
Cabana e Bailadouro (Gondar), e dos lugares de Aldeia Nova e 
Aldeia Velha, da zona de Protecção do ponto de água da represa 
de Aldeia Velha e da Área de protecção da antena da rede 
operacional de bombeiros; 

• Garantir o estabelecimento da linha de visada entre o vértice 
geodésico “Arranhadouro” e os vértices geodésicos “Picotos” e 
“Castelo”; 

• Evitar a afectação dos aglomerados de Aboboreira e Senrradelas; 

• Concorda-se com as medidas 
propostas para este troço; 

Troço 8A • Afectação da propriedade “Casa da Quintã”, que inclui uma 
capela do séc. XVIII, onde se prevê investimentos na área do 
turismo rural; 

• Evitar a afectação da propriedade “Casa da Quintã”; • É proposto o afastamento da linha 
em relação a esta ocorrência; 

Troço 11A 
Troço 11B 

• Afectação de investimentos turísticos previstos a montante 
da barragem de Carrapatelo. 

• Garantir que o atravessamento do Douro ocorre a jusante da 
barragem de Carrapatelo, de forma a salvaguardar os 
investimentos turísticos previstos a montante da mesma; 
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10. Comparação e Selecção de Alternativas 

De acordo com a apreciação dos impactes do projecto nos principais factores ambientais afectados, exposta ao 
longo dos capítulos anteriores, apresenta-se uma sistematização da análise comparativa de alternativas no Quadro 
8: 

Quadro 8 – Selecção de alternativas do projecto, por factor ambiental analisado 

 1A e 1B 3A e 3B 4A e 4B 6A e 6B 8A e 8B 
9B e 

9C+9D+9E 
11A e 
11B 

SRPN A e 
SRPN C + 

troços 
5A a 5I 

SFD A e 
SFD C + 
troços 

7A e 7B 

Ecologia 1B 3B 4A 6A 8A 9B 11A 
SRPN A + 

5A 
SFD A + 

7B 

OT e Usos do 
Solo 

1B 3A 4B 6B 8A 9B 11B 
SRPN C + 

5I 
SFD C + 

7A 

Património 1A 3A 4A 6B 8A 9B 
11A ou 

11B 
SRPN A + 

5A 
SFD A + 

7B 

Paisagem 1A 3B 4A 6B 8A 9B 11B SRPN A 
SFD A + 

7B 

Socioeconomia 1A 3A 4B 6B 8A 9B 11A 
SRPN A + 

5G 
SFD A + 

7B 

Rec. Hídricos Factor não decisivo SRPN A SFD C 

Geologia Factor não decisivo SRPN A SFD C 

 

Ponderando os impactes globais do projecto nos diferentes factores ambientais analisados, que conduziram à 
identificação das alternativas menos desfavoráveis para os troços em estudo, de acordo com o Quadro 8, 
sistematizam-se os principais impactes em cada troço e a alternativa globalmente menos desfavorável. 

 Troço 1A/Troço 1B 

Troço 1A: preferencial no que respeita aos factores Património, Paisagem e Socioeconomia 

Troço 1B: preferencial no que respeita aos factores Ecologia, OT e Uso do Solo 

- A maior proximidade do troço 1A a áreas sensíveis, nomeadamente um abrigo de quirópteros em Valpaços 
e os territórios de lobo-ibérico, assim como a maior afectação de habitats prioritários, conduzem à 
preferência pelo Troço 1B no que respeita ao factor Ecologia; 

- Contudo, considera-se relevante a existência de um povoado fortificado (ocorrência 1 – Cerco de Adães) 
no troço 1B, com um bom controlo visual sobre a envolvente. Verifica-se que o troço 1B atravessa áreas de 
Muito Elevada Qualidade Visual, ao contrário do troço 1A que se implanta num terreno mais aplanado e 
implica um menor impacte sobre a morfologia natural do relevo; 

- Adicionalmente, o troço 1B tem maior ocupação de floresta mista, tendo-se identificado áreas boscosas 
bem desenvolvidas, cuja implantação da linha implicaria a sua afectação pelos apoios e pela faixa de 
protecção, mais dificilmente minimizáveis do que os impactes em áreas agrícolas, como acontece com o 
troço 1A; 

• Desta forma, conclui-se que o Troço 1A é globalmente menos desfavorável e que os impactes 
identificados são passíveis de minimização. 

 Troço 2 

Este troço não apresenta alternativas. 

- Destaca-se o impacte negativo decorrente do atravessamento do vale da ribeira de Loivos, na avifauna e 
na paisagem, por se tratar de um corredor migratório de reconhecida importância para aves de rapina e 
passeriformes e por ser uma área de muito elevada qualidade visual;  
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- Existe uma forte probabilidade de mortalidade de avifauna, bem como o efeito barreira que a linha pode 
causar sobre esta rota migratória. Contudo, face à inevitabilidade do atravessamento do vale da ribeira de 
Loivos, deve proceder-se à minimização dos impactes sobre a mortalidade de aves por colisão com a linha, 
através da sua sinalização intensiva. 

 Troço 3A/Troço 3B 

Troço 3A: preferencial no que respeita aos factores OT e Uso do Solo e Socioeconomia 

Troço 3B: preferencial no que respeita aos factores Ecologia, Património e Paisagem 

- Verifica-se que o troço 3A atravessa duas vezes o rio Tâmega, em zonas desfavoráveis fisiograficamente e, 
consequentemente, com maior impacte na morfologia natural do terreno. Este atravessamento implica a 
afectação de uma área bem conservada de carvalhal com castanheiros e pinheiros, além do 
atravessamento de uma zona onde existe o Parque de Merendas e Lazer de Lama da Bouça; 

- O troço 3A implica o atravessamento marginal de dois espaços urbanos e urbanizáveis (Sobradelo, em 
Boticas, e Capeludos, em Chaves), enquanto o troço 3B atravessa um espaço urbano e urbanizável 
(Arcossó, em Chaves). O troço 3B regista um maior número de aglomerados urbanos, no entanto, o EIA 
refere que a ocupação humana real é bastante superior no troço 3A; 

- Verifica-se uma maior ocupação florestal do troço 3A, com grande extensão de povoamento de pinheiro, 
assim como perímetros florestais. No troço 3B verifica-se a presença de ocupação agrícola sensível, com 
vinha em socalcos, intercalada com olival; 

- Do ponto de vista do património, as ocorrências existentes no troço 3B estão mais afastadas do corredor 
do que no caso do Monte do Castro (no troço 3A) e os impactes são mais fáceis de minimizar; 

• Ponderando os impactes identificados, considera-se que o Troço 3B é menos desfavorável, sendo 
necessário garantir o máximo afastamento dos limites da povoação de Arcossó e a mínima visualização 
da linha a partir da povoação, assim com a minimização da afectação das áreas agrícolas atravessadas. 

 Troço 4 

Este troço não apresenta alternativas. 

- Este troço implica impactes negativos significativos pela proximidade ao Sítio Alvão/Marão e pelo 
atravessamento de uma área muito sensível para o lobo-ibérico, ao intersectar o território da designada 
alcateia do Minhéu numa das suas zonas mais interessante. Uma vez que este impacte não é passível de 
minimização, emite-se parecer desfavorável a este troço; 

- Face ao desenvolvimento do projecto da LMAT e postos de corte da Iberdrola, que implicará impactes 
negativos de carácter cumulativo, e na perspectiva de minimização destes impactes, considera-se que o 
troço 4 deverá ser redefinido e articulado com as linhas da Iberdrola, entre os Postos de Corte de Alto 
Tâmega e Gouvães, de modo a que ambas as linhas se desenvolvam no mesmo corredor, afastando-o da 
zona mais sensível para o lobo-ibérico; 

Neste sentido, propõe-se que o futuro corredor se desloque para oeste, imediatamente a norte da 
localidade de Pensalvos, aproximando-se do limite da área de estudo. Deverá acompanhar este limite, 
passando a norte da localidade Parada de Monteiros, entre esta e a localização projectada para o posto de 
corte do Alto Tâmega da Iberdrola, integrando-se num dos corredores definidos para a LMAT desta última 
empresa, 4A ou 4B, até ao ponto onde o troço 4 do presente EIA diverge para as alternativas 4A ou 4B. 

 Troço 4A/Troço 4B 

Troço 4A: preferencial no que respeita aos factores Ecologia, Património e Paisagem 

Troço 4B: preferencial no que respeita aos factores OT e Uso do Solo e Socioeconomia 

- O troço 4B é um dos troços onde se verifica a maior afectação de valores naturais em todo o corredor 
estudado – intersecta o Sítio Alvão/Marão, incide sobre uma área sensível para aves de rapina e, 
marginalmente, sobre um abrigo de quirópteros de importância nacional. Afecta, ainda, uma extensão 
significativa de habitats naturais prioritários ao longo do rio Louredo. Face a sensibilidade da zona, 
considerando ainda a existência de outros projectos previstos nesta área, nomeadamente a LMAT da 
Iberdrola, prevê-se que estes impactes sejam muito significativos; 
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- Por outro lado, o troço 4A implica maior proximidade à zona urbana de Ribeira de Pena, com o 
atravessamento de parte da zona industrial de Ribeira de Pena, bem como o atravessamento de uma Área 
de turismo, recreio e desporto, além de uma UOPG (Lamelas). 

- O facto de o troço 4A se desenvolver numa zona com maior concentração humana, implica que fique 
potencialmente mais exposto visualmente a observadores permanentes. Por outro lado, o troço 4B 
atravessa a autoestrada e implanta-se longitudinalmente ao longo do vale do rio Louredo, além de implicar 
uma forte perturbação visual nas povoações de Bustelo e Santa Luzia, aglomerados rurais com interesse ao 
nível da arquitectura popular; 

- Analisando os condicionalismos do PDM de Ribeira de Pena relativamente ao troço 4A, nomeadamente a 
cartografia apresentada no EIA, considera-se que a afectação da UOPG de Lamelas poderá eventualmente 
ser evitada, atendendo à existência de uma área livre a Norte desta UOPG, dentro do troço 4A. Todavia, a 
Este de Lamelas há uma área que se encontra classificada na Planta de Ordenamento do PDM de Ribeira 
de Pena como “Área de turismo, recreio e desporto”, área esta que é integralmente atravessada pelo troço 
4A; 

- Assim, não obstante a possibilidade de não afectação directa da área da UOPG de Lamelas por implantação 
de apoios, esta área será inevitavelmente afectada pela passagem da linha aérea, com a previsível 
afectação do desenvolvimento económico do concelho, face aos objectivos previstos para a área em 
questão; 

- Acresce o facto de se prever a ligação de uma LMAT da Iberdrola, desde o posto de corte de Gouvães até à 
SRPN, estando em estudo a passagem em corredores parcialmente coincidentes com o troço 4A e 4B, pelo 
que, considerando que o corredor preferencial será o mesmo para ambos os projectos, o troço em questão 
incluirá três LMAT, o que potenciará os impactes negativos; 

• Desta forma, face à existência de impactes negativos significativos em ambos os troços, considera-se 
que nenhum poderá ser considerado preferencial, sendo fundamental efectuar uma análise conjunta 
dos impactes cumulativos deste projecto com o projecto da Iberdrola. Assim, emite-se parecer 
desfavorável a estes dois troços.  

 Troço 6A/Troço 6B 

Troço 6A: preferencial no que respeita ao factor Ecologia 

Troço 6B: preferencial no que respeita aos factores OT e Uso do Solo, Património, Paisagem e Socioeconomia 

- O troço 6A possui uma ocupação humana mais expressiva, ocupando também uma maior área de vinha, 
entre outras áreas agrícolas. O facto de se desenvolver próximo e na envolvente de povoações, torna-o 
potencialmente mais exposto visualmente a observadores permanentes. Destaca-se que a implantação a 
meia encosta do monte da Senhora de Graça contribui significativamente para a redução da qualidade 
visual da envolvente no sopé do monte; 

- Adicionalmente, o troço 6A implica impactes directos, negativos, de grande magnitude e não minimizáveis 
sobre as ocorrências 50 e 55 (Alto do Crespo e Castro do Crastoeiro), para além de impactes indirectos 
sobre dois povoados fortificados. Salienta-se que o Crasto do Crastoeiro apresenta estatuto legal de 
protecção que abrange toda a largura do corredor; 

- Contrapondo estes impactes do troço 6A, o troço 6B atravessa o Sítio Alvão/Marão, com proximidade a 
áreas relevantes para a Cegonha-preta e para a avifauna, áreas de protecção a abrigos de quirópteros e a 
alcateias de lobos, pelo que se prevê que estas espécies sejam significativamente afectadas pela instalação 
desta linha; 

• Desta forma, face à existência de impactes negativos significativos em ambos os troços, não passíveis 
de minimização, considera-se que nenhum poderá ser considerado totalmente preferencial, pelo que 
se emite parecer desfavorável a estes dois troços.  

 Localização A e C da SRPN e troços associados 

SRPN A + 5A: preferencial no que respeita aos factores Ecologia, Património, Paisagem, Socioeconomia (com 
Troço 5G), Recursos Hídricos e Geologia 

SRPN C + 5I: preferencial no que respeita ao factor OT e Uso do Solo 
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- A localização C surge como preferencial no que respeita ao OT e Usos do Solo no seguimento do troço 4B 
ser considerado mais favorável. Contudo, é assumido que não existem diferenças muito significativas entre 
as duas localizações; 

- A sensibilidade ecológica da localização A é menor, sem a presença de habitats prioritários, assim como 
implicará uma menor movimentação de terras nesta opção; 

• Desta forma, tendo em consideração a avaliação estrita dos impactes ambientais associados à 
localização da subestação e aos troços de linha associados, conclui-se que a localização A da SRPN, 
associada ao troço 5A, é globalmente menos desfavorável. 

Contudo, face à emissão de parecer desfavorável ao troço 4A e 4B e ao troço 6A e 6B, identificando-se 
vários constrangimentos à passagem da linha nesta região (além das linhas da responsabilidade da 
Iberdrola), a aprovação da localização da subestação não se afigura vantajosa, não permitindo uma 
futura análise integrada com a melhor solução de traçado das linhas adjacentes. 

De forma a não restringir a futura análise de traçados das linhas neste troço, garantindo a realização de 
um estudo aprofundado dos impactes cumulativos das várias linhas e da subestação, considera-se que 
não deve ser fixada, nesta fase, a localização da subestação, permitindo um maior grau de liberdade na 
determinação da melhor solução integrada. 

Assim, emite-se parecer desfavorável à localização A e C da subestação de Ribeira de Pena e 
respectivos troços de linha associados, não obstante não serem identificados impactes negativos 
significativos na localização A e troço 5A. 

 Troço 7 

Este troço não apresenta alternativas. 

- Não se verificaram impactes negativos significativos neste troço, destacando apenas a necessidade de 
garantir o máximo afastamento possível ao aglomerado populacional de Vieiros, assim como a não 
interferência com a visualização entre os marcos geodésicos existentes nas proximidades. 

 Localização A e C da SFD e troços associados 

SFD A + 7B: preferencial no que respeita aos factores Ecologia, Património, Paisagem e Socioeconomia 

SFD C + 7A: preferencial no que respeita aos factores OT e Uso do Solo, Recursos Hídricos e Geologia 

- A área estudada para a localização A possui no seu interior parte de um Espaço Turístico, enquanto ambas 
as localizações interferem com uma área com potencial em estanho (Sn); 

- Quanto aos recursos hídricos, as diferenças entre as duas localizações não são consideradas significativas; 

- Destaca-se que localização A implica uma menor movimentação de terras e um volume inferior de terras 
sobrantes; 

• Desta forma, conclui-se que a localização A da SFD, associada ao troço 7B, é globalmente menos 
desfavorável, desde que a selecção da localização da subestação evite os condicionamentos indicados. 

 Troço 8 

Este troço não apresenta alternativas. 

- Este troço atravessa o Sítio Alvão/Marão em cerca de 2 km, junto à povoação de Gondar. No entanto, ao 
contrário das situações anteriores (4B e 6B), a área atravessada não interfere com áreas sensíveis para 
aves de rapina ou quirópteros. Além disso, em termos de habitat, esta zona pode considerar-se menos 
sensível, composta basicamente por pinhal, eucaliptal, matos e alguns carvalhos. Contudo, de forma a 
minimizar os impactes na avifauna, será necessário proceder à sinalização da linha através da instalação de 
sinalizadores para a avifauna. 

 Troço 8A/Troço 8B 

Troço 8A: preferencial em todos os factores analisados 

- Não obstante o troço 8A ser considerado globalmente preferencial, salienta-se a existência de um impacte 
negativo significativo sobre as ocorrências patrimoniais n.º 82 a 85;  

- Desta forma, tendo em conta as características do território e o facto de um ajuste assumir uma reduzida 
extensão, face à totalidade da linha, considera-se que o desenvolvimento do traçado da linha deverá 
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contemplar um desvio, no interior da área de estudo, na parte inicial do troço 8A (parte final do troço 8), 
para Oeste, antes de Aldeia Velha e da ocorrência 75 (o mais a norte possível), de modo a evitar intrusões 
visuais no planalto da Aboboreira e, especificamente, nas ocorrências 82 a 85. 

 Troço 9B/Troço 9C+9D+9E 

Troço 9B: preferencial em todos os factores analisados 

 Troço 10 

Este troço não apresenta alternativas. 

- Este troço atravessa uma área de muito elevada qualidade visual, incluindo a zona envolvente da 
ocorrência 119 – Capela Românica de São Brás, Fandinhães (que se encontra em vias de classificação). 
Verifica-se que, mesmo optando pelo máximo afastamento relativamente à Capela, a linha eléctrica terá 
um grande impacte visual sobre o monumento, que se implanta no limite oriental de um vale aberto e 
arborizado, cujo enquadramento paisagístico com a presença da linha ficará irremediavelmente diminuído. 
Desta forma, emite-se parecer desfavorável a este troço. 

- Deverão ser estudadas alternativas de ligação do troço 9B ao troço 11A ou 11B, nomeadamente através de 
um afastamento para Oeste nunca inferior a 1000 m ao monumento, ou através do estudo da passagem da 
linha a Este do monumento, entre Fandinhães e Quintã. 

 Troço 11A/Troço 11B 

Troço 11A: preferencial no que respeita aos factores Ecologia e Socioeconomia 

Troço 11B: preferencial no que respeita aos factores OT e Uso do Solo e Paisagem 

- O troço 11A apresenta uma menor concentração de áreas urbanas, uma maior afectação de áreas de RAN 
e uma maior extensão, comparativamente com o troço 11B. 

- O troço 11B permite a aproximação ao rio Douro segundo um ângulo de ataque mais perpendicular, quer à 
vertente/margens quer à directriz do rio, reduzindo não só a extensão visível de linha como o número de 
apoios. Contudo, atendendo ao referido no parecer da C.M. de Cinfães, o atravessamento do Douro a 
jusante da barragem de Carrapatelo seria mais vantajoso, de forma a salvaguardar os investimentos 
turísticos previstos a montante da mesma; 

- Verifica-se a existência de alguns espaços florestais compostos por azinhal (Quercus rotundifolia) no troço 
11A. Contudo, uma vez que o troço 11B tem uma menor extensão, considera-se que os impactes globais 
serão menores. Considera-se que, desde que seja feita uma adequada selecção do corredor e dos locais 
dos apoios, podem minimizar-se os impactes da linha sobre o biótopo de azinhal, permitindo ao mesmo 
tempo atenuar o forte impacte paisagístico que representa a opção 11B; 

• Uma vez que a avaliação de impactes não permite uma identificação inequívoca do troço menos 
desfavorável, e considerando o parecer desfavorável ao troço 10, o projecto deverá ser desenvolvido 
para o troço em que se verifiquem menores impactes e que possibilite uma melhor articulação com o 
futuro traçado do troço 10. 
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11. Conclusão 

O projecto do Eixo da Rede Nacional de Transporte (RNT) entre Carrapatelo, Fridão, Ribeira de Pena e Vila Pouca 
de Aguiar, a 400 kV, sujeito a procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental em fase de Estudo Prévio, consiste 
na construção de três linhas duplas trifásicas a 220/400 kV entre as subestações de Vila Pouca de Aguiar e 
Carrapatelo (Linha Carrapatelo-Vila Pouca de Aguiar, a 220/400 kV; Linha Fridão-Ribeira de Pena, a 400 kV; Troço 
Carrapatelo-Fridão da linha Feira-Fridão, a 400 kV) e de duas novas subestações: “Ribeira de Pena” 400/60 kV (SRPN) 
e “Fridão” 400/60 kV (SFD). 

O projecto atravessa nove municípios – Amarante, Baião, Marco de Canavezes, Cinfães, Boticas, Chaves, 
Mondim de Basto, Ribeira de Pena, Vila Pouca de Aguiar – numa extensão de cerca de 96 km. 

A implementação deste projecto tem como principal finalidade escoar a energia produzida no conjunto de 
aproveitamentos hidroeléctricos aprovados na bacia do Alto Tâmega e, por outro lado, reforçar a estrutura de rede 
de 220 kV de Trás-os-Montes. Assim, o cumprimento destes objectivos afigura-se como um dos principais impactes 
positivos do projecto. 

Tendo por base o EIA, o principal objectivo da presente análise prende-se com a avaliação comparativa dos 
vários corredores em estudo para a implantação de linhas de muito alta tensão e de duas localizações alternativas 
para as duas subestações, permitindo seleccionar o corredor e localizações mais favoráveis para o desenvolvimento 
do projecto de execução. 

De uma forma geral, os principais impactes negativos originados pela construção das linhas eléctricas e pela 
construção das subestações de “Ribeira de Pena” e de “Fridão” prendem-se com a ocupação directa do solo pelos 
apoios das linhas e pelas plataformas das subestações, com a potencial afectação directa ou indirecta de ocorrências 
patrimoniais, afectação de habitats e biótopos, vegetação e avifauna, bem como a intrusão visual, degradação local 
da qualidade do ar e aumento dos níveis de ruído. Salienta-se como mais relevantes os potenciais impactes sobre a 
fauna, relacionados, principalmente, com a movimentação de pessoas e veículos junto a territórios de caça e 
reprodução de espécies importantes sob o ponto de vista da conservação. 

Os impactes negativos identificados para a fase de construção são, em geral, de natureza localizada, 
temporários, reversíveis e pouco significativos, dado que se cingirão às zonas de implantação dos apoios das linhas e 
áreas adjacentes e à eventual abertura de acessos ou alargamento dos existentes e às zonas de implantação das 
plataformas das subestações. Na generalidade dos casos, os impactes identificados para esta fase são eficazmente 
evitáveis ou minimizáveis através das medidas propostas no EIA, nomeadamente no que se refere à necessidade de, 
após a fase de construção, serem repostas todas as condições do terreno anteriores à execução da obra. 

Durante a fase de exploração das linhas há a considerar os impactes associados à própria presença, ou 
existência física, das linhas e das subestações e os impactes associados ao seu funcionamento. Salientam-se os 
impactes mais relevantes: 

• Mortalidade de aves em resultado da colisão com a linha e ao efeito de barreira criado pela estrutura 
relativamente às movimentações diárias e migratórias de espécies avifaunísticas; 

• Ocupação permanente de solos nos locais de implantação dos apoios, sendo mais expressivo o impacte 
quando os solos atravessados apresentam elevada qualidade agro-pedológica, estão classificados como 
REN, RAN ou correspondem a áreas agrícolas em uso; 

• Degradação paisagística e visual das zonas atravessadas pelas linhas eléctricas e das zonas de implantação 
das subestações, particularmente em presença de zonas habitadas com acessibilidade visual ou áreas com 
elevada qualidade cénica pelo seu contexto natural ou cultural, em resultado da introdução de elementos 
estranhos na paisagem; 

• Efeitos socioeconómicos “intangíveis” percebidos pela população que eventualmente se venha a localizar 
na proximidade da linha eléctrica relativamente ao seu funcionamento e interacção com a envolvente mais 
próxima; 

• Manutenção de uma faixa de protecção à linha, que exige o corte ou decote de espécies arbóreas de 
crescimento rápido, de modo a garantir as distâncias mínimas à infraestrutura. 

A análise de impactes do projecto nos vários troços em estudo relevou que alguns dos impactes acima referidos 
representam elevada magnitude e significância, não sendo passíveis de minimização. 
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Destaca-se, em primeiro lugar, os impactes na ecologia. A região em apreço assume grande importância para a 
conservação de um número elevado de espécies. Os corredores da linha em análise atravessam o Sítio da Rede 
Natura Alvão/Marão, cujos limites coincidem com a Área Importante para as Aves (Important Bird Area – IBA) das 
Serras do Alvão e Marão, mais concretamente os troços 4B, 6B e 8. No troço 4, na proximidade ao Sítio 
Alvão/Marão, destaca-se o atravessamento de uma área muito sensível para o lobo-ibérico, o território da 
designada alcateia do Minhéu. 

No troço 4, os impactes no lobo-ibérico serão significativos pelo atravessamento do seu território, causando 
perturbação na espécie, o que pode alterar o seu comportamento, além da possível afectação do seu habitat e locais 
de abrigo. Cumulativamente, prevê-se uma perturbação adicional nesta região, uma vez que está em estudo a 
construção de uma LMAT e dois postos de corte, da responsabilidade da empresa Iberdrola, sendo que uma das 
opções em estudo para a LMAT entre estes dois postos de corte se desenvolve a menos de 2 km do corredor do 
Troço 4 do presente projecto. A existência de dois corredores de linhas de muito alta tensão paralelos potenciará a 
fragmentação dos habitats e o efeito barreira sobre a avifauna, com a agravante do forte impacte sobre a população 
de lobo-ibérico. 

Face aos impactes negativos de carácter cumulativo decorrentes destes dois projectos, que não foram 
devidamente analisados no EIA, considera-se que o troço 4 deverá ser redefinido e articulado com as linhas da 
Iberdrola, entre os Postos de Corte de Alto Tâmega e Gouvães, de modo a que ambas as linhas se desenvolvam no 
mesmo corredor, afastando-o da zona mais sensível para o lobo-ibérico. Desta forma, pelo impacte negativo 
significativo no território e na alcateia de lobo-ibérico e pelos impactes cumulativos com outro projecto, emite-se 
parecer desfavorável ao troço 4. 

Como referido, o troço 4B intersecta o Sítio Alvão/Marão, em particular, uma área sensível para aves de rapina, 
e, marginalmente, um abrigo de quirópteros de importância nacional. Desta forma, pelas características do projecto, 
prevêem-se impactes negativos significativos para a avifauna, com a mortalidade das aves por colisão com a linha, 
bem como da alteração do seu comportamento por acção do efeito barreira causado pela linha. 

Em alternativa a este troço, é apresentado o troço 4A, que implica uma maior proximidade à zona urbana de 
Ribeira de Pena, numa área com maior concentração humana e que implica o atravessamento de parte da zona 
industrial de Ribeira de Pena, bem como o atravessamento de uma Área de turismo, recreio e desporto, além de 
uma UOPG (Lamelas). Face à ocupação actual e prevista na área deste troço e na sua envolvente, prevê-se uma 
afectação significativa, não só pelo impacte visual associado à presença de um maior número de observadores e ao 
atravessamento da autoestrada, como também o conflito com as classes de espaço do PDM de Ribeira de Pena – a 
área será inevitavelmente afectada pela passagem da linha aérea, com a previsível afectação do desenvolvimento 
económico do concelho, face aos objectivos previstos para a área em questão. 

Além destes impactes, analisados para o presente projecto, acresce o facto de se prever a ligação de uma LMAT 
da Iberdrola, desde o posto de corte de Gouvães até à SRPN, estando em estudo a passagem em corredores 
parcialmente coincidentes com o troço 4A e 4B, que conduzirão a impactes cumulativos que não foram avaliados de 
forma integrada. Face à sobreposição de corredores, considerando que o corredor preferencial será o mesmo para 
ambos os projectos, o troço em questão incluirá três LMAT (uma da REN e duas da Iberdrola), o que potenciará os 
impactes negativos.  

Desta forma, considera-se que as alternativas em análise, troços 4A e 4B, não constituem verdadeiras 
alternativas, existindo impactes significativos associados a ambas, não passíveis de minimização. Uma vez que se 
considera que os impactes cumulativos destes dois projectos não foram devidamente considerados e a sua ausência 
penaliza fortemente a avaliação de impactes, emite-se parecer desfavorável a ambos os troços e o futuro 
desenvolvimento de uma solução nesta área deverá ficar condicionado à articulação com o projecto da 
responsabilidade da Iberdrola. 

Uma vez que a escala da transformação súbita prevista para este território tem um carácter excepcional, com a 
incidência de vários projectos da mesma tipologia e com implementação prevista para o mesmo período, considera-
se que deve ser equacionada uma articulação conjunta e uma procura pelas soluções mais eficientes para a 
minimização dos impactes. O atravessamento, numa zona restrita do território e com o elevado número de 
condicionamentos que foram identificados, por três LMAT e por três subestações/postos de corte, implica uma 
análise detalhada e integrada dos impactes. Esta questão assume uma maior pertinência uma vez que as referidas 
LMAT farão parte da RNT e, aquando da entrada em exploração, serão da responsabilidade da REN, S.A.. 

Verifica-se, também, uma situação de conflito nos troços 6A e 6B. O troço 6A desenvolve-se numa zona de 
ocupação humana mais expressiva, próximo e na envolvente de povoações, o que o torna potencialmente mais 
exposto visualmente a observadores permanentes. Destaca-se que a implantação a meia encosta no monte da 
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Senhora de Graça contribui significativamente para a redução da qualidade visual da envolvente no sopé do monte. 
Adicionalmente, o troço 6A implica impactes directos, negativos, de grande magnitude e não minimizáveis sobre 
algumas ocorrências patrimoniais, nomeadamente no Crasto do Crastoeiro, que apresenta estatuto legal de 
protecção e que abrange toda a largura do corredor. 

Contrapondo estes impactes do troço 6A, o troço 6B atravessa o Sítio Alvão/Marão, com proximidade a áreas 
relevantes para a Cegonha-preta e para a avifauna, áreas de protecção a abrigos de quirópteros e a alcateias de 
lobos, pelo que se prevê que estas espécies sejam significativamente afectadas pela instalação da linha. 

Desta forma, face à existência de impactes negativos significativos em ambos os troços, não passíveis de 
minimização, considera-se que nenhum poderá ser considerado totalmente preferencial, pelo que se emite parecer 
desfavorável aos troços 6A e 6B. 

No que respeita às subestações, foram apresentadas duas localizações alternativas para a subestação de 
Ribeira de Pena, tendo sido concluído que a localização A da SRPN, associada ao troço 5A, é globalmente menos 
desfavorável. 

Contudo, face à emissão de parecer desfavorável aos troços 4A e 4B e aos troços 6A e 6B, identificando-se 
vários constrangimentos à passagem da linha nesta região (além das linhas da responsabilidade da Iberdrola), a 
aprovação da localização da subestação não se afigura vantajosa, na perspectiva da análise integrada com a melhor 
solução de traçado das linhas adjacentes. 

De forma a não restringir a futura análise de traçados das linhas nesta área, garantindo a realização de um 
estudo aprofundado dos impactes cumulativos das várias linhas e da subestação, considera-se que não deve ser 
fixada, nesta fase, a localização da subestação, permitindo um maior grau de liberdade na determinação da melhor 
solução integrada. Assim, emite-se parecer desfavorável às localizações A e C da subestação de Ribeira de Pena e 
respectivos troços de linha associados, não obstante não serem identificados impactes negativos significativos na 
localização A e troço 5A. 

O troço 10, de reduzida extensão e que não apresenta alternativas, atravessa uma área de muito elevada 
qualidade visual, incluindo a zona envolvente da ocorrência 119 – Capela Românica de São Brás, Fandinhães (que se 
encontra em vias de classificação). Verifica-se que, mesmo optando pelo máximo afastamento relativamente à 
Capela, a linha eléctrica terá um grande impacte visual sobre o monumento, que se implanta no limite oriental de 
um vale aberto e arborizado, cujo enquadramento paisagístico, com a presença da linha, ficará irremediavelmente 
diminuído. Desta forma, emite-se parecer desfavorável a este troço. 

Quanto aos troços 11A e 11B, a avaliação de impactes efectuada não permitiu uma identificação inequívoca do 
troço menos desfavorável, havendo impactes negativos em ambas as alternativas. Face ao parecer desfavorável ao 
Troço 10, e tendo em consideração a forte ocupação humana desta zona, considera-se que o projecto deverá ser 
desenvolvido para o troço em que se verifiquem menores impactes e que possibilite uma melhor articulação com o 
futuro traçado do troço 10. 

Desta forma, decorrente da ponderação de impactes positivos e negativos do projecto, a CA emite parecer: 

• Favorável condicionado aos troços 1A, 2, 3B, 7, 7A, 8, 8A, 9A, 9B, 11A e 11B, e à localização A da 
Subestação de Fridão; 

• Desfavorável aos troços 4, 4A, 4B, 5A a 5I, 6A, 6B, 10 e localização A e C da Subestação de Ribeira de 
Pena. 
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12. Condicionantes, Medidas de Minimização e Planos de Monitorização 

12.1. Condicionantes 

1. Garantir a articulação das linhas do projecto em avaliação com as linhas de muito alta tensão da Iberdrola 
na região do Alto Tâmega, de modo a ambos os projectos se desenvolvam num corredor comum e 
minimizem os impactes inerentes, tendo por base uma avaliação integrada de impactes cumulativos. 

2. Garantir a não afectação visual das ocorrências patrimoniais 82 a 85, no planalto da Aboboreira, no Troço 
8A, decorrente da implantação da linha e dos apoios. 

3. Garantir a compatibilização do projecto com infraestruturas, condicionamentos, servidões e restrições de 
utilidade pública existentes na região. 

4. Assegurar o cumprimento das medidas para a concepção do Projecto de Execução, medidas de minimização 
e programas de monitorização, bem como os elementos a entregar com o Relatório de Conformidade 
Ambiental do Projecto de Execução (RECAPE). 

 

12.2. Elementos a apresentar com o RECAPE 

1. Desenvolvimento de uma solução que minimize o impacte visual da linha e dos apoios no planalto da 
Aboboreira e, especificamente, nas ocorrências 82 a 85, na zona inicial do troço 8A. Deverá ser estudado o 
desvio do traçado para Oeste, antes de Aldeia Velha e da ocorrência 75 (o mais a Norte possível), 
garantindo a minimização de impactes nos restantes factores ambientais. 

2. Verificação da compatibilidade do Projecto de Execução com os instrumentos de gestão territorial em vigor, 
tendo em consideração a localização exacta dos apoios da linha eléctrica, da subestação, estaleiros, áreas 
de depósito, parques de máquinas, caminhos de acesso a construir/reabilitar e outros. Deve ser 
considerada a actualização dos PDM em revisão, assim como a correcção da RAN do concelho de Chaves, 
no Troço 2, a oeste do rio Loivos, face à informação apresentada no EIA. A demonstração da 
compatibilidade deverá ser apoiada na apresentação de pareceres das entidades competentes, sempre que 
se verifique necessário. 

3. Demonstração da compatibilização do projecto com infraestruturas, condicionamentos e servidões 
existentes, nomeadamente: redes adutoras, redes primárias e secundárias de abastecimento de gás, vias de 
comunicação, servidões aeronáuticas, faixas de protecção a feixes hertzianos, postos de vigia, visadas dos 
vértices geodésicos, pedreiras, entre outros. A demonstração da compatibilização deverá ser apoiada na 
apresentação de pareceres das entidades competentes, sempre que se verifique necessário. 

4. Planta de localização dos apoios das linhas e subestação, estaleiros/parques de materiais, áreas de 
empréstimo/depósito de terras, acessos e outras unidades funcionais da obra, tendo em conta as 
condicionantes à instalação dos mesmos. 

5. Reavaliação dos impactes do projecto no património e apresentação de medidas de minimização 
complementares, tendo em consideração a realização de prospecção arqueológica sistemática ao longo do 
corredor seleccionado, bem como de todos os caminhos de acesso, áreas de estaleiro, cuja localização não 
foi especificada nesta fase, e das áreas funcionais da obra, no caso de se situarem fora da área de incidência 
prospectada no âmbito da presente avaliação. 

6. Cartografia à escala de projecto de todas as ocorrências patrimoniais, tanto as que constam do EIA como as 
que forem detectados durante a fase de prospecção sistemática. Estes elementos devem estar 
individualmente identificados, georreferenciados (em polígono – área de dispersão/concentração dos 
vestígios e/ou dos imóveis); 

7. Identificação e localização das manchas ou núcleos afectados por espécies exóticas invasoras, no interior 
das faixas de protecção da linha, de modo a garantir um tratamento diferenciado e adequado na fase de 
desarborização/desmatação. 

8. Plano de Integração e Recuperação Paisagística (PIRP) para a Subestação de Fridão, que deverá contemplar 
a reabilitação/integração das zonas sujeitas à instalação de estaleiros/parques de materiais, de depósitos 
de materiais sobrantes, dos acessos a criar nas frentes de obra, zonas de talvegue, zonas de aterro e 
escavações. O PIRP deverá incluir um cronograma com o faseamento de obra e a calendarização das 
operações de manutenção/conservação a realizar. 
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9. Plano de Acompanhamento Ambiental (PAA), onde se inclua o planeamento da execução de todos os 
elementos das obras e a identificação e pormenorização das medidas de minimização a implementar na 
fase da execução das obras, e respectiva calendarização. O PAA deverá incluir as medidas propostas no 
presente parecer, sem prejuízo de outras que se venham a verificar necessárias. 

 

12.3. Medidas de Minimização  

12.3.1. Medidas a considerar na concepção do Projecto  

Uma vez que o EIA se desenvolveu em fase de Estudo Prévio, não estando ainda definidos os locais dos apoios 
das linhas nem o local de implantação da subestação de Fridão, será necessário que o desenvolvimento do Projecto 
de Execução dê cumprimento a um conjunto de medidas que garantem a eliminação ou minimização dos impactes 
identificados. Deverá ser demonstrado, no RECAPE, o cumprimento e compatibilização destas medidas. 

1. Limitar ao mínimo a afectação de solos de Reserva Agrícola Nacional, de Reserva Ecológica Natural e 
Espaços Urbanos, pelos apoios da linha eléctrica, da subestação, dos estaleiros, parqueamentos, depósitos, 
caminhos de acesso a construir/reabilitar, entre outros.  

2. Privilegiar, na determinação da localização dos apoios, a existência de caminhos de acesso, evitando a 
abertura de novos caminhos. 

3. Nos troços para os quais estão previstas mais de uma linha, sempre que possível, as linhas devem 
desenvolver-se o mais paralelamente possível, de modo a minimizar a fragmentação criada. 

4. Deverão ser ponderadas as características estruturais do projecto de forma a reduzir o impacte de colisão 
de aves com a linha, sendo que deve ser dada prioridade à utilização de apoios em esteira horizontal, em 
particular nas zonas sensíveis para a avifauna. 

5. A selecção do traçado final da linha eléctrica e dos locais de implantação dos apoios deverá: 

a) Garantir o máximo afastamento possível a zonas habitadas, aglomerados populacionais, habitações e 
outras edificações isoladas, assim como a minimização dos impactes visuais da linha a partir das 
mesmas. 

b) Evitar as zonas visualmente muito expostas, como as zonas de festo e vales amplos, situando os apoios, 
tanto quanto possível, a meia encosta, no sentido do afastamento de zonas com maior número de 
observadores potenciais. 

c) Evitar áreas de Baixa a Muito Baixa Capacidade de Absorção, tendo por base uma carta de Absorção 
visual da Paisagem (a apresentar com o RECAPE). 

d) Evitar a interferência com a bacia visual a partir da Ponte da Ola e minimizar os impactes visuais 
relativamente ao povoado fortificado de Parede dos Mouros (17), no troço 3B;  

e) Garantir o afastamento às ocorrências patrimoniais existentes, de acordo com o referido na medida n.º 
40 da fase de construção; 

f) Minimizar a implantação de apoios em áreas agrícolas, procurando localizá-los nas extremidades das 
propriedades. 

g) Evitar a colocação de apoios e o atravessamento de habitats prioritários, nomeadamente habitat 
91E0*-Florestas aluviais de Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior, existente no troço 9B; 

h) Minimizar a afectação dos pontos de água de apoio ao combate a incêndios, garantindo, sempre que 
possível, um afastamento das linhas superior a 500 m. 

i) Acautelar a não afectação de leitos e margens dos cursos de água pelas localizações dos apoios da linha 
eléctrica, respeitando as faixas de protecção das linhas de água, de 10 metros para as águas não 
navegáveis e de 50 metros para as águas navegáveis. 

j) Evitar a destruição de vegetação existente, nomeadamente: habitats de matos e bosque misto, 
biótopos relevantes em termos de abrigo para a fauna, no troço 7, área florestal bem desenvolvida e 
conservada, composta por pinheiros e carvalhos, na zona em que atravessa o rio Olo, no troço 8, 
espaços florestais compostos por azinhal (Quercus rotundifolia), no troço 11A, caso este troço seja 
seleccionado como o mais favorável. Sempre que possível, o traçado deverá coincidir com aceiros 
florestais. 
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k) Assegurar a sinalização intensiva da linha eléctrica para a avifauna nos seguintes troços: 

- Atravessamento do vale da ribeira de Loivos, no troço 2; 

- Parte do troço 8 que atravessa o Sítio Alvão/Marão e a IBA das Serras do Alvão e do Marão; 

- Atravessamento do rio Douro, troços 11A/B e 12; 

Deverá efectuar-se a instalação, em cada cabo de terra, de sinalizadores de espiral de fixação dupla 
(espirais de sinalização dupla) de cor vermelha e branca, alternando as referidas cores. O afastamento 
aparente entre cada dispositivo de sinalização não deve ser superior a 5 metros, ou seja, os 
sinalizadores deverão ser dispostos de 10 em 10 metros, alternadamente, em cada cabo de terra. 

6. A localização final da subestação de Fridão deverá: 

a) Garantir a preservação da concessão mineira. 

b) Garantir o máximo afastamento da subestação aos Espaços Turísticos. 

c) Garantir o afastamento e não afectação da ocorrência 58. 

d) Minimizar a afectação de áreas de RAN e de REN. 

e) Minimizar a afectação dos povoamentos de pinheiros. 

f) Evitar a afectação dos recursos hídricos, nomeadamente através do desvio de linhas de água para a 
implantação da plataforma, devendo ser devidamente justificada caso venham a ocorrer. 

 

12.3.2. Fase prévia à Construção 

1. Divulgar o programa de execução das obras e implementar um mecanismo de atendimento ao público; 

2. Desenvolver acções de informação à população afectada pelo projecto, antes de qualquer intervenção no 
terreno, indicando as datas da concretização do projecto e as condicionantes no território, em particular 
nas práticas agrícolas e florestais; 

3. Realizar acções de formação e de sensibilização ambiental para os trabalhadores e encarregados envolvidos 
na obra; 

4. Planear as áreas de intervenção de modo a que estas se restrinjam ao estritamente necessário e proceder à 
sua identificação prévia. 

5. Planear a programação dos trabalhos de forma a evitar o período de reprodução da maioria das aves de 
rapina e passeriformes, de Março a Setembro, em especial nas zonas a que correspondem locais 
importantes para estes grupos faunísticos. 

6. Delimitar e salvaguardar as áreas ocupadas por espécies florísticas ecologicamente relevantes ou de 
Habitats prioritários que se localizem nas imediações das zonas a intervencionar. 

7. Caso se perspective que venha a ocorrer a afectação de espécies arbóreas ou arbustivas sujeitas a regime 
de protecção, dever-se-á respeitar o exposto na respectiva legislação em vigor. Adicionalmente, deverão 
ser implementadas medidas de protecção e/ou sinalização das árvores e arbustos, fora das áreas a 
intervencionar, e que, pela proximidade a estas, possam ser acidentalmente afectadas. 

8. Garantir soluções que vão para além das indemnizações previstas por lei, no âmbito do processo de 
expropriações e/ou indemnizações pelas afectações de terrenos, sempre que as partes não cheguem a 
acordo, tendo em consideração que se trata de terrenos com explorações que constituem um rendimento 
complementar à subsistência.  

 

12.3.3. Fase de Construção 

9. Os estaleiros de obra deverão localizar-se preferencialmente em locais já usados para o mesmo fim ou em 
locais artificializados ou de solos degradados e de reduzido coberto vegetal, com acessos próximos. 

10. Evitar a localização de estaleiros, restantes infraestruturas associadas à obra e acessos em áreas de Elevada 
Qualidade Visual. 

11. Privilegiar a utilização de acessos já existentes, através da sua eventual beneficiação, evitando, tanto 
quanto possível, a abertura de novos acessos. 
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12. Face à inevitabilidade de abertura de acessos provisórios, estes deverão ocupar a menor extensão possível, 
reduzindo também a largura da via e dimensão dos taludes. Devem evitar a afectação de zonas de 
vegetação arbórea natural, ripícola e afloramentos rochosos, assim como áreas classificadas como RAN e 
REN. Deve ser garantido que a abertura de novos caminhos concilie a operacionalidade do combate aos 
incêndios. 

13. Assegurar que a abertura de acessos ocorre apenas após contacto prévio directo com os 
proprietários/arrendatários dos terrenos que serão afectados. 

14. A concepção dos taludes – aterro e escavação – dos acessos (novos ou a beneficiar), plataformas dos apoios 
e subestação, deverá procurar estabelecer uma modelação mais natural nas zonas de transição com o 
terreno existente, conferindo-lhes maior continuidade. 

15. Assegurar o acesso às propriedades, sempre que os actuais acessos sejam interrompidos para execução de 
caminhos para a frente de obra. A alternativa de acesso adequada deverá ser encontrada através de acordo 
com os interessados. 

16. Minimizar a afectação de terreno envolvente aos apoios para parquear materiais e para a circulação de 
maquinaria. 

17. Caso de verifique a inviabilidade de criar caminhos de acesso ou transportar os materiais peça a peça, em 
zonas onde existam condicionalismos relevantes, proceder à montagem dos apoios através de meios 
manuais, com recurso a um mastro de carga ou a helicóptero. 

18. Limitar o corte e decote de espécies arbóreas ao mínimo indispensável. 

19. Nas áreas a desarborizar e desmatar, onde se verifique a presença de plantas exóticas invasoras, de forma a 
garantir uma contenção eficaz da dispersão de propágulos, proceder à sua remoção física e à sua eficaz 
eliminação, tendo em consideração que esta acção não deve ser executada durante a época de produção e 
dispersão de sementes. Esta medida deve ser aplicável a todas as áreas a intervencionar. 

20. Realizar a desflorestação e desmatação de modo a proteger as árvores e os habitats silvestres, causando o 
mínimo de perturbação na zona envolvente e permitindo a recuperação da madeira cortada e a remoção e 
eliminação dos resíduos vegetais. 

21. Proceder à decapagem e armazenamento da terra vegetal, possuidora do banco de sementes das espécies 
autóctones, para posterior aplicação – recobrimento das fundações ou espalhamento no terreno, no caso 
dos apoios das linhas eléctricas, e de acordo com o previsto no PIP, no caso da subestação. 

22. Garantir que as áreas para deposição das terras sobrantes não se localizam em solos da REN, da RAN e 
outras áreas sensíveis. Estas áreas devem ser planas, bem drenadas e protegidas contra a erosão hídrica. 

23. As terras de zonas onde se identificaram a presença de espécies exóticas invasoras devem ser objecto de 
cuidados especiais quanto ao seu armazenamento e eliminação. Devem ser separadas das terras a utilizar 
na recuperação das áreas afectadas pela obra, não devendo por isso ser reutilizadas como terra vegetal. 

24. Caso seja necessário utilizar terras de empréstimo, deverá ser dada atenção especial à sua origem, não 
devendo ser provenientes de áreas ocupadas por plantas exóticas invasoras. 

25. Minimização a afectação de áreas agrícolas. 

26. Garantir que as afectações em terrenos cultivados, principalmente em vinhas, apenas ocorram 
posteriormente à fase da vindima, em acordo e planeamento com os proprietários lesados e, caso seja 
oportuno, em face da época do ano em questão. 

27. Sempre que possível, planear os trabalhos, de forma a minimizar as movimentações de terras e a exposição 
de solos nos períodos de maior pluviosidade. 

28. Salvaguardar as margens das linhas de água e suas galerias ripícolas, devendo definir-se a faixa de 
protecção das mesmas, no mínimo 10 m para cada lado das margens, na qual não deverá haver lugar a 
acções que conduzam à compactação dos solos, a movimentações de terra, circulação das máquinas e 
viaturas, depósitos de materiais e instalações de estaleiros. 

29. No caso dos apoios se virem a implantar relativamente próximos de linhas de escorrência preferencial, 
garantir o armazenamento de terras suficientemente longe destas linhas de escoamento, evitando o seu 
arrastamento nos períodos de chuva. 

30. Durante as escavações para a construção das subestações, garantir a não intersecção da superfície freática 
e a não desorganização do fluxo hídrico, e ter previstas medidas de minimização específicas, caso tal venha 
a acontecer. 
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31. No que concerne às áreas impermeabilizadas decorrentes da construção das Subestações, acautelar que a 
drenagem das águas pluviais não aumente o risco de extravasão marginal das linhas de água receptoras e 
que não contribua para a erosão do leito ou assoreamento do mesmo. 

32. Garantir que o projecto de drenagem tem em conta a maior sensibilidade das “Áreas de máxima 
infiltração”, sempre que for inevitável o atravessamento de áreas de REN. 

33. Garantir que as acções para implantação dos apoios da linha eléctrica em solos da REN, sempre que tal for 
inevitável, não implicam alterações significativas da topografia do terreno e não contribuem para o 
aumento da erosão dos solos. 

34. Caso sejam detectadas morfologias graníticas de especial relevo na área de implantação do projecto, 
minimizar a sua afectação.  

35. Caso se recorra à utilização de explosivos na escavação, em especial na localização da subestação, dever-se-
á ter em consideração a existência de minas na zona e a necessidade de serem controladas as vibrações 
transmitidas a estas e a todo o maciço rochoso envolvente.  

36. Garantir a adequada gestão e encaminhamento dos resíduos produzidos durante a obra. 

37. Efectuar uma correcta gestão de efluentes, de forma a evitar a contaminação de recursos hídricos e de solo. 

38. Efectuar a sinalização e a vedação física de todas as ocorrências afectadas indirectamente pelos diferentes 
tipos de infra-estruturas necessárias ao empreendimento, incluindo as estruturas conexas como estaleiros, 
acessos, restabelecimentos, áreas de empréstimos e de depósitos. 

39. Efectuar o acompanhamento arqueológico de todas as operações que impliquem revolvimento do solo, 
como sejam desmatações, raspagens do solo, escavações para abertura de caboucos, etc. Este 
acompanhamento deverá ser executado de forma contínua, estando o número de arqueólogos dependente 
do número de frentes de trabalho simultâneas e da distância entre elas, de forma a garantir um 
acompanhamento arqueológico adequado. 

40. Assegurar a implementação das seguintes medidas: 

a) Afastamento de todas as estruturas e trabalhos que impliquem movimentação de terras para a máxima 
distância possível do limite de dispersão de materiais, mas nunca inferior a 150 metros – Ocorrência n.º 
3 - Fonte dos Mouros (Troço 1A); 

b) Sinalização, conservação, afastamento de todas as estruturas e trabalhos que impliquem 
movimentação de terras para uma distância mínima de 50 metros – Ocorrências n.º 4 - Raposeira; n.º 6 
- Sobreiral; n.º 7 - Regalo; n.º 8 - Regalo 2; n.º 9 - Quinta do Corgo (Troço 2); n.º 59 - Mó; n.º 60 - Olo; 
n.º 61 - Laje; n.º 64 - Pousadela; n.º 72 - Aldeia Nova; n.º 75 - Aldeia Velha; n.º 76 - Aldeia Velha (Troço 
8). 

c) Não utilização do caminho onde se verifica a Ocorrência n.º 5 - Raposeira 2 (Troço 2). 

d) Relocalização e definição de limites. Afastamento de todas as estruturas e trabalhos que impliquem 
movimentação de terras para a máxima distância possível dos limites do sítio, nunca inferior a 100 
metros – Ocorrência n.º 10 - Atalaia (Troço 3B). 

e) Afastamento de todas as estruturas e trabalhos que impliquem movimentação de terras para uma 
distância mínima de 150 metros – Ocorrência n.º 11 - Arcossó (Troço 3B). 

f) Afastamento de todas as estruturas e trabalhos que impliquem movimentação de terras para a máxima 
distância possível do limite de dispersão de materiais, mas nunca inferior a 100 metros – Ocorrência n.º 
12 - Couces (Troço 3B). 

g) Acompanhamento arqueológico dos trabalhos que impliquem movimentações de terras – Ocorrência 
n.º 14 - Chã; n.º 15 - Regadas (Troço 3B)  

h) Sinalização e conservação. As estruturas e movimentações de terras devem garantir um afastamento 
mínimo de 50 metros – Ocorrência n.º 58 - Alminha (Localização A da SFD e troço 7B). 

i) Afastamento de todas as estruturas e trabalhos que impliquem movimentação de terras para uma 
distância mínima de 100 metros – Ocorrência n.º 62 - Igreja Matriz de Ôlo (Troço 8). 

j) Afastamento de todas as estruturas e trabalhos que impliquem movimentação de terras para uma 
distância mínima de 50 metros – Ocorrência n.º 63 - Olo; n.º 66 - Paredes 1; n.º 67 - Paredes 2; n.º 68 - 
Paredes 3; n.º 81 - Aldeia Velha; n.º 111 - Perredendo; n.º 81 - Aldeia Velha; n.º 111 - Perredendo 
(Troço 8). 
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k) Afastamento de todas as estruturas e trabalhos que impliquem movimentação de terras para uma 
distância mínima de 200 metros – Ocorrência n.º 65 - Castro de Paredes (Troço 8). 

l) Sinalização, conservação, afastamento de todas as estruturas e trabalhos que impliquem 
movimentação de terras para uma distância mínima de 100 metros – Ocorrência n.º 69 - 
Ovelhinha/Tubirei (Troço 8); n.º 103 - Moinhos de Avessada; n.º 104 - Monte da Fachada; n.º 106 - 
Moinhos Rivelas (Troço 8A). 

m) Afastamento de todas as estruturas e trabalhos que impliquem movimentação de terras para uma 
distância mínima de 50 metros – Ocorrência n.º 70 - Castelo; n.º 71 - Castelo (Troço 8). 

n) Afastamento de todas as estruturas e trabalhos que impliquem movimentação de terras para uma 
distância mínima de 100 metros – Ocorrência n.º 78 - Capela de São Miguel; n.º 102 - Senhor dos 
Aflitos (Troço 8A); n.º 115 - Azenha de Gebe (Troço 9B), n.º 123 - Capela da Cardia; n.º 124 - Casa da 
Cardia (Troço 11A/11B). 

o) Sinalização, conservação, afastamento de todas as estruturas e trabalhos que impliquem 
movimentação de terras para uma distância mínima de 50 metros – Ocorrência n.º 79 - Vinhal (Troço 
8A). 

p) Afastamento de todas as estruturas e trabalhos que impliquem movimentação de terras para a máxima 
distância possível – Ocorrência n.º 107 – Casa e Capela de Quintã (Troço 8A); n.º 121 - Capela de 
Carrapatelo; n.º 122 Casa do Carrapatelo (Troço 11A/11B). 

 

12.3.4. Fase Final da Construção 

41. Assegurar a reposição e/ou substituição de eventuais infraestruturas, equipamentos e/ou serviços 
existentes nas zonas em obra e áreas adjacentes, que sejam afectadas no decurso da obra. 

42. Assegurar o restauro de caminhos existentes que sejam utilizados para aceder aos locais em obra e que 
possam ser de alguma forma afectados. 

43. Garantir a recuperação de todas as áreas afectadas, incluindo todas as áreas envolventes perturbadas 
durante a obra, procedendo-se à criação de condições para a regeneração natural da vegetação. Os acessos 
abertos deverão ser renaturalizados, em particular em áreas de RAN, de REN e outras áreas sensíveis, e os 
que não tenham utilidade posterior devem ser desactivados. A recuperação deverá incluir operações de 
limpeza e remoção de todos os materiais, remoção completa das diferentes camadas de pavimentos 
existentes, escarificação, descompactação do solo, modelação do terreno, de forma tão naturalizada 
quanto possível e o seu revestimento com as terras vegetais, privilegiando-se as terras provenientes da 
decapagem. 

44. No caso de haver recurso a plantações ou sementeiras, sob pretexto algum deverão ser usadas espécies 
alóctones para as quais tenha sido observado comportamento invasor em território nacional. Todos os 
exemplares a plantar devem apresentar-se bem conformados e em boas condições fitossanitárias. 

45. Ponderar a pertinência de implementação de medidas dissuasoras e/ou de protecção temporária (ex. 
vedações, paliçadas) no que diz respeito ao acesso (pisoteio, veículos) nos locais a recuperar e mais 
sensíveis e de maior qualidade visual, de forma a permitir a recuperação e a instalação da vegetação 
natural. 

 

12.3.5. Fase de Exploração 

46. Após a concretização da obra e durante o primeiro ano posterior à mesma, deve ser feito o 
acompanhamento das condições do revestimento natural das superfícies intervencionadas, de modo a 
verificar a recuperação da flora e vegetação. Durante esta fase, devem ser implementadas medidas 
correctivas de possíveis zonas com erosão, principalmente em taludes ou em zonas em que o sistema de 
drenagem superficial se encontra danificado ou mal implantado.  

47. Na faixa de protecção da linha, deverá ser mantida, sempre que possível, a vegetação arbustiva existente e 
devem ser utilizadas técnicas de desbaste de árvores, em detrimento do seu corte, no caso de espécies que 
não tenham crescimento rápido. 
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48. Reflorestação do corredor da linha com espécies arbóreas autóctones, sempre que possível. 

49. Efectuar uma cuidadosa gestão das faixas de combustível durante a fase de exploração, a fim de evitar, 
tanto quanto possível a afectação das formações boscosas existentes. 

 

12.4. Medidas de Compensação 

Tendo por base os contributos na consulta pública e os impactes globais do projecto, devem ser equacionadas e 
propostas medidas de compensação para os impactes identificados, a apresentar com o RECAPE. 

 

12.5. Planos de Monitorização 

12.5.1. Monitorização de vertebrados voadores 

Apresentar, com o RECAPE, um Programa de Monitorização detalhado para os vertebrados voadores, tendo por 
base as directrizes apresentadas no EIA. 

12.5.2. Monitorização do ambiente sonoro 

Face à confirmação das estimativas sonoras realizadas e à distância da linha a receptores sensíveis, deverá ser 
analisada, no RECAPE, a necessidade de implementação de um plano de monitorização de ruído para as linhas 
eléctricas e subestação de Fridão. 

12.5.3. Monitorização Socioeconómica  

Deverá ser apresentado com o RECAPE, um Programa de Monitorização Socioeconómico com o objectivo de 
monitorizar eventuais reclamações que possam surgir e dar o devido encaminhamento, no sentido de serem 
encontradas soluções, com particular incidência na fase de expropriações e/ou indemnizações pela inviabilidade de 
acessos e do cultivo de terras. 
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Anexo I 

Enquadramento Administrativo do Projecto 
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Figura 2 – Enquadramento Regional do Projecto – Divisão administrativa, área de estudo e corredores  

(fonte: EIA) 
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Anexo II 

Implantação do Projecto 
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Figura 3 – Localização e implantação do projecto 

(fonte: RNT do EIA) 

 


